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متهيد
تطرقت الصكوك الدولية املختلفة لقضية حق اجلميع يف الصحة دون متييز. وقد نص دستور منظمة الصحة 
العاملية عىل أن »التمتع بأعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان دون 

متييز بسبب العنرص أو الدين أو العقيدة السياسية أو احلالة االقتصادية أو االجتامعية« )1(.

وتتناول اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مسألة احلق يف الصحة لذوي اإلعاقة، 
حيث تنص املادة 25  عىل أن »تعرتف الدول األعضاء بأن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف التمتع بأعىل 
و20  الوصول(  )إمكانية   9 املواد  مع  املادة  هذه  وحتدد  اإلعاقة«،  أساس  عىل  متييز  دون  الصحة  مستويات 
)التنقل الشخيص( و26 )التأهيل وإعادة التأهيل(، التدابري التي ينبغي عىل الدول األطراف اختاذها لضامن 
كون ذوي اإلعاقة قادرين عىل احلصول عىل اخلدمات الصحية التي تراعي الفوارق بني اجلنسني، بام يف ذلك 

خدمات التأهيل الصحي )2(.

ولألسف، تشري األدلة والبّينات إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة غالبًا ما يواجهون أوضاعًا صحية أكثر ترديًا 
مما هي عليه بني عامة السكان )3( ويواجهون حتديات خمتلفة يف سبيل متتعهم باحلق يف الصحة )4(.

وال يتمحور احلق يف الصحة فقط حول احلصول عىل اخلدمات الصحية، بل هو معني أيضا باحلصول عىل 
املقومات واملحددات األساسية للصحة، مثل مياه الرشب املأمونة ومرافق الرصف الصحي الكافية والسكن 
املرء إىل  أنه يشمل احلريات واالستحقاقات أيضًا. وتشمل هذه احلريات احلق يف عدم تعرض  الالئق. كام 
من  غريه  أو  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  واحلق  والبحوث  كالتجارب  موافقته  بدون  الطبي  العالج  أشكال 
رضوب املعاملة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة. وتشمل االستحقاقات املتعلقة  بالصحة احلق يف احلصول 
األدوية  األمراض وعالجها ومكافحتها، واحلصول عىل  الوقاية من  الصحية، واحلق يف  للحامية  نظام  عىل 

األساسية، واملشاركة يف صنع القرارات ذات الصلة بالصحة )4(.

إن برامج التأهيل املجتمعي تدعم ذوي اإلعاقة يف حتقيق أعىل مستوى ممكن هلم من الصحة، وتعمل يف مخسة 
التأهيل  جماالت رئيسية هي :تعزيز الصحة والوقاية والرعاية الطبية والتأهيل واألجهزة املساعدة. ويسهم 
القطاع الصحي لضامن حصول مجيع  العمل مع  املجتمعي يف تسهيل الوصول للصحة  اجلامعة من خالل 
األشخاص ذوي اإلعاقة عىل خدماته، واملنارصة ألن تستوعب اخلدمات الصحية حقوق ذوي اإلعاقة )5( 

وتستجيب الحتياجاهتم، وأن ترتكز عىل املجتمع واملشاركة )6(. 

وقد ركز التأهيل املجتمعي يف املايض عىل القطاع الصحي، إال أنه نظرًا لتأثر الصحة بعوامل كثرية فإن هناك 
حاجة للتعاون متعدد القطاعات والدمج )7(، وهناك رضورة أيضًا إىل أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي 
ن يركز  عب الكثري من القطاعات املختلفة، مثل التعليم والعمل. ونظرا حلجم موضوع الصحة فإن هذا املكوِّ

يف املقام األول عىل أنشطة التأهيل املجتمعي التي جتري داخل القطاع الصحي.



ن الصحي     2 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 2: املكوِّ

إيصال اخلدمات الصحية إىل املجتمع
تتمتع تايلند بتاريخ طويل وناجح يف الرعاية الصحية األولية التي تطورت، بمرور الوقت، من خالل العديد 
من االسرتاتيجيات واألنشطة املبتكرة. ويف العديد من املقاطعات تستند الرعاية الصحية األولية إىل شبكات 

من الوحدات الفرعية تسمى وحدات الرعاية األولية، التي ترتبط بمستشفيات مركزية كبرية وتتلقى دعاًم 
منها. ويف عام 2006، قام أحد هذه املستشفيات واملعروف باسم مستشفى سيشون )Sichon( بإدخال 

التأهيل املجتمعي يف شبكة وحدات الرعاية األولية التابعة له. ومن الوحدات التابعة هلذه الشبكة، الوحدة 
املعروفة باسم ثا - هني )Tha-Hin( وهي تقع يف منطقة ريفية وفيها فريق من العاملني يف املجال الصحي 

يضم طبيبًا لألرسة، وصيدالنيًا وممرضات وعاملني صحيني من اجلنسني. وقبل استحداث التأهيل املجتمعي، 
كانت مهام هذه الفريق يف جلها عبارة عن أنشطة عامة تتصل بتعزيز الصحة والوقاية. ولكن مع إضافة التأهيل 

املجتمعي أصبح الفريق مسؤوالً أيضًا عن حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاهتم من الرعاية 
الصحية سواًء العامة منها أم املتصلة أيضًا باحتياجاهتم اخلاصة واملحددة.

وكان الرتكيز الرئييس للتأهيل املجتمعي هو إيصال خدمات صحية لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أبواب 
منازهلم. وقد أنشئ  نظام للرعاية الصحية املنزلية )وهو خمصص أيضًا لكبار السن وذوي األمراض املزمنة(، 

ويرتبط مبارشة بمستشفى سيشون Sichon. ويقوم بالزيارات املنزلية بشكل منتظم أعضاء فريق ثا - هني 
واختصايص عالج طبيعي من مستشفى سيشون، مما أتاح للناس إمكانية جتنب مشقة السفر غري الرضورية 
واملكلِّفة. كام تم كذلك وضع بروتوكول خاص للتأهيل املنزيل. وجرى تدريب املتطوعني املحليني وأفراد 

األرسة عىل تقديم التأهيل األسايس )أي التدريب عىل مهارات املعيشة اليومية( لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
إضافة إىل تشجيعهم عىل تعزيز التعليم اجلامع لألطفال ذوي اإلعاقة. وقد ضمن هذا النهج متعدد 

التخصصات أن يكون مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة قادرين عىل احلصول عىل الرعاية الصحية وخدمات 
التأهيل يف جمتمعاهتم املحلية، فضال عن خدمات إحالة املرىض إىل مستشفى سيشون عند احلاجة.

وقد خلص تقييم أجري عام 2008  إىل فاعلية برنامج التأهيل املجتمعي يف توفري جمموعة من خدمات الرعاية 
الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم، بام يف ذلك التحديد املبكر لألشخاص ذوي اإلعاقة والتدخل 

املبكر، وتعزيز الصحة والتأهيل بام يف ذلك التدريب الوظيفي وتوفري األجهزة املساعدة . وبوجه عام، تم 
حتسني نوعية وجودة احلياة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة مع حتسني درجة استقالهلم ومهاراهتم املتعلقة 

بالتنقل والتواصل. وجرى أيضًا تقديم دعم أفضل ألهايل بعض األطفال من ذوي اإلعاقة. وأقيمت عالقات 
عمل جيدة بني مجيع األطراف املعنية الرئيسية 

)مستشفى سيشون ووحدة الرعاية األولية 
واملجتمع املحيل(. وأدت عملية إرشاك املتطوعني 

املحليني وتعبئة املوارد األخرى إىل خلق 
إحساس بتمكني املجتمع وملكيته 

للمبادرة.

تايلنداإلطار 1
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حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أعىل مستوى من الصحة يمكنهم بلوغه.

يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف العمل الوثيق مع القطاع الصحي لضامن تلبية احتياجات ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم 
املجتمعي  التأهيل  عىل  يتعني  كام  املساعدة.  واألجهزة  والتأهيل  الطبية  والرعاية  والوقاية  الصحة  تعزيز  جماالت  يف 
العمل مع األفراد وأرسهم لتسهيل حصوهلم عىل اخلدمات الصحية، والعمل مع القطاعات األخرى لضامن تلبية 

مجيع جوانب الصحة.

من 	• جيدة  مستويات  بلوغ  يف  الفعالة  ومشاركتهم  صحتهم  بشؤون  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  معرفة  حتسني 
الصحة.

إدراك قطاع الصحة أن ذوي اإلعاقة يمكنهم بلوغ مستوى جيد من الصحة، مع احلرص عىل عدم التمييز عىل 	•
أساس اإلعاقة وغريها من العوامل مثل نوع اجلنس.

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم من احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، ويفضل أن 	•
تقدم هذه اخلدمات يف جمتمعاهتم املحلية أو بالقرب منها وبتكلفة ميسورة.

متكني التدخالت الصحية والتأهيلية ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف احلياة األرسية واملجتمعية.	•
إحداث حتسن يف مدى التعاون بني مجيع القطاعات اإلنامئية، بام يف ذلك قطاعات التعليم وسبل العيش والقطاع 	•

االجتامعي، بام يكفل بلوغ مستوى صحة جيد لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الصحة

ما هي الصحة؟

تعّرف الصحة عادًة عىل أهنا حالة انعدام األمراض والعلل. ومع ذلك، وبحسب تعريف منظمة الصحة العاملية، فإن 
للصحة مفهوم أوسع من ذلك بكثري  فهي »هي حالة من اكتامل السالمة بدنيًا وعقليًا واجتامعيًا، ال جمّرد انعدام املرض 
الفردي واالجتامعي  الصعيد  أن يعيشوا حياة منتجة عىل  الناس من  ن  العجز« )1(. إن الصحة مورد ثمني يمكِّ أو 

واالقتصادي، ويتيح هلم حرية العمل والتعلم واملشاركة بنشاط يف حياة األرسة واملجتمع.

النتائج املرجوة

اهلدف

املفاهيم الرئيسية

دور التأهيل املجتمعي 
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اهلند اإلطار 2

 خورشيدا
ولدت خورشيدا صامء مكفوفة البرص يف قرية صغرية من قرى مقاطعة بارابانكي، يف والية اوتار براديش اهلندية، 
وعندما كانت يف العارشة من عمرها التقت بساتيباهاما، العاملة يف جمال التأهيل املجتمعي والتي تلقت تدريبها يف 

مجعية سينس  الدولية ــ اهلند )Sense International India(. وكانت خورشيدا قد قضت معظم الوقت 
الذي انقىض من عمرها حتى ذلك اليوم ملقاة يف زاوية مظلمة من منزل أرسهتا معزولة متامًا عن جمتمعها. وكانت 

تعتمد اعتامدًا كليًا عىل والدهتا لتلبية مجيع احتياجاهتا، فضاًل عن عدم قدرهتا عىل التواصل مع الناس من حوهلا. 
وقد عملت ساتيباهاما بجد مع خورشيدا لتعلمها مهارات املعيشة اليومية والتواصل مع اآلخرين. وبدأت 

خورشيدا يف االستجابة بشكل إجيايب من خالل اجللوس، وتناول وجبات الطعام مع أرسهتا واللعب بالدمى. 
وبدأت كذلك يف تعلم لغة اللمس واكتشفت أهنا من خالل شد إزار والدهتا فإهنا ستمكث معها وقتًا أطول قلياًل. 

ومع الوقت صارت ساتيباهاما قادرة عىل األخذ بيد خورشيدا وتشجيعها عىل أن ختطو خطواهتا األوىل خارج 
منزل األرسة. وربام مل تكن  خورشيدا قد سمعت من قبل صوت العصفور يشدو وال أبرصت الشمس ترشق، 
ولكن التعبري املرتسم عىل وجهها دل عىل أهنا أحبت ذلك اإلحساس الذي يبعثه النسيم اللطيف عندما يلمس 

وجهها. لقد متكن برنامج التأهيل املجتمعي من مساعدة أرسة خورشيدا يف احلصول عىل شهادة إعاقة هلا، األمر 
الذي مَكنها من احلصول عىل جمموعة كبرية من اخلدمات. وساعد البنامج أيضا والدة خورشيدا يف احلصول عىل 

عالج ملرض السل. وتواصل ساتيباهاما العمل مع خورشيدا وتعكف حاليًا عىل تدريسها لغة اإلشارة. وسوف 
تكون هذه اخلطوة بمثابة رحلة طويلة خلورشيدا وأرسهتا، ولكن مع دعم برنامج التأهيل املجتمعي فإهنم يعملون 

يف سبيل حتقيق اإلدماج الكامل خلورشيدا يف حياة جمتمعها.

حمددات الصحة

يتأثر الوضع الصحي للفرد بمجموعة كبرية من العوامل الشخصية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية. ويشار إىل 
 هذه العوامل عادة باسم حمدّدات الصحة وهي مبينة فيام ييل )مقتبس من )8((.

العوامل الوراثية – تلعب العوامل الوراثية دورًا يف حتديد طول العمر والصحة واحتامل اإلصابة ببعض األمراض.	•
السلوك الفردي ونمط احلياة – النظام الغذائي والنشاط، والتدخني، وتعاطي الكحول، وكيفية تعاملنا مع ضغوط 	•

احلياة، كلها عنارص تؤثر يف الصحة.
الدخل والوضع االجتامعي – كلام أخذت الفجوة بني األغنياء والفقراء باالتساع، تزداد الفوارق يف جمال الصحة.	•
العاملة وظروف العمل – األفراد املنخرطون يف العمل هم األكثر صحة، وال سيام أولئك الذين يتحكمون بصورة 	•

أكب بظروف عملهم.
التعليم – يرتبط تدين مستويات التعليم بسوء الصحة، وزيادة الضغوط وانخفاض الثقة بالنفس.	•
شبكات الدعم االجتامعي – يرتبط وجود دعم أكب من األرس واألصدقاء واملجتمعات املحلية بصحة أفضل.	•
الثقافة – تتأثر الصحة بالعادات والتقاليد ومعتقدات األرسة واملجتمع .	•
نوع اجلنس– يعاين الرجال والنساء من أنواع خمتلفة من األمراض يف أعامر خمتلفة.	•
البيئة املادية املحيطة – املياه املأمونة واهلواء النقي، وأماكن العمل الصحية، والبيوت واملجتمعات والطرق اآلمنة، 	•

كلها عوامل تساهم يف التمتع بصحة جيدة.
اخلدمات الصحية – تتأثر الصحة بإمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية واالستفادة منها .	•
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وهناك إمكانية للتحكم يف بعض من هذه العوامل، فعىل سبيل املثال يمكن للشخص االختيار بني سلوك صحي أو 
آخر غري صحي. ومع ذلك، تبقى هناك عوامل أخرى، مثل العوامل الوراثية، ال يمكن التحكم فيها.

اإلعاقة والصحة

كان مبدأ »الصحة للجميع« هدفًا صحيًا عامليًا وضعته منظمة الصحة العاملية خالل مؤمتر الرعاية الصحية األولية 
الذي عقد يف أملا آتا سنة 1978. وبعد ثالثني عامًا، ما تزال بعض املجتمعات يف أنحاء العامل ملا حتقق بعد هذا اهلدف 

وما تزال هناك جمموعات عديدة من الناس، بمن فيهم ذوو اإلعاقة، تواجه أوضاعًا صحية أكثر ترديًا من غريها.

ولضامن بلوغ األشخاص ذوي اإلعاقة ملستويات جيدة من الصحة من املهم أن نتذكر ما ييل:

الصحية )مثل خدمات 	• الرعاية  العامة من  باحتياجاهتم  تفي  حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إىل خدمات صحية 
تعزيز الصحة والوقاية والرعاية الطبية( شأهنم يف ذلك شأن بقية السكان، وختتلف هذه االحتياجات مع اختالف 

مراحل احلياة.
برغم أنه ليس كل األشخاص من ذوي اإلعاقة لدهيم مشاكل صحية تتعلق بام لدهيم من اعتالالت، فإن الكثري 	•

احلني واآلخر،  بني  أو  –  بشكل دوري  التأهيل  ذلك  – بام يف  رعاية صحية حمددة  إىل خدمات  منهم حيتاجون 
لفرتات حمدودة أو مدى احلياة.

الرعاية الصحية

توفري الرعاية الصحية

واملوارد  واملؤسسات  املنظامت  مجيع  يضم  الذي  الصحي،  النظام  خالل  من  بلد  كل  يف  الصحية  الرعاية  توفري  يتم 
املسؤولية  أن  أو احلفاظ عليها. ويف حني  استعادهتا  أو  الصحة  تعزيز  رئيسية هي  الذين جيتمعون عىل غاية  والناس 
مزيج من  توفريها من خالل  يتم  الصحية  الرعاية  فإن معظم  احلكومة،  عاتق  تقع عىل  الصحي  النظام  النهائية عن 

القطاعات العام واخلاص، والتقليدي وغري النظامي )9(.

ويؤكد التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لسنة 2008 عىل الدور األسايس للرعاية الصحية األولية يف حتقيق الصحة 
أمام مجيع األفراد واألرس  تتاح  التي  الرعاية الصحية األساسية  لكل شخص )10(. والرعاية الصحية األولية هي 
الصحي  النظام  مع  لالتصال  األول  املستوى  بمثابة  األولية  الصحية  الرعاية  وتعد  يمكن حتملها.  ميسورة  وبتكلفة 
الوطني لألفراد واألرس واملجتمعات املحلية، ألهنا تأيت بالرعاية الصحية إىل أقرب مكان ممكن إىل حيث يعيش الناس 

ويعملون )11(.

العوائق التي تقف دون تقديم خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

أن  املمكن  من  بل  اإلعاقة،  لوجود  مبارشة  نتيجة  بالرضورة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املرتدية  الصحة  تكون  ال 
تكون متعلقة بصعوبات يف احلصول عىل اخلدمات والبامج )12(. وتشري التقديرات إىل أن نسبة صغرية فقط من 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض تتمتع بإمكانية احلصول عىل خدمات التأهيل واخلدمات 

األساسية املناسبة )5(. 
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وتشتمل العوائق التي حتول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي يمكن أن يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة 
وأفراد أرسهم عىل ما ييل:

غياب الترشيعات والسياسات وعدم مالءمتها – فحيثام تكون السياسات والترشيعات موجودة فإهنا قد ال تنفذ أو 	•
قة فيام يتعلق بتوفري اخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ال يتم إعامهلا، ويمكن أن تكون متييزية و/أو معوِّ

العوائق االقتصادية – غالبًا ما تستوجب التدخالت الصحية مثل التشخيص وتقويم احلالة واملعاجلات واألدوية 	•
املوصوفة، من الذين حيتاجوهنا أن يسامهوا يف دفع تكلفتها، األمر الذي يمثل صعوبات لألشخاص ذوي اإلعاقة  
)انظر  الصحية  الرعاية  تكلفة  أن يكون دخل هذه األرسة حمدودًا وال يمكنها من حتمل  املرجح  وأرسهم. فمن 

املقدمة: الفقر واإلعاقة(؛
العوائق املادية واجلغرافية – إن االفتقار إىل وسائل النقل التي يمكن لذوي اإلعاقة استخدامها، وصعوبة الوصول 	•

للمباين واملعدات الطبية واستخدامها، ما هي إال أمثلة عىل العوائق الشائعة، فضاًل عن حمدودية املوارد املخصصة 
التي  الطويلة  الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة( واملسافات  الريفية )حيث يعيش  املناطق  للرعاية الصحية يف 

يتعني قطعها للوصول إىل أماكن تقديم اخلدمات يف املدن الكبرية؛
قد 	• فمثاًل،  الصحة؛  العاملني يف جمال  مع  التواصل  الصعب  يكون من  – قد  املعلومات  وتبادل  االتصال  عوائق 

جيد الشخص ذو اإلعاقة السمعية صعوبة يف رشح األعراض املوجودة لديه للطبيب، كام أن املعلومات الصحية 
ذوي  لألشخاص  التصويرية  التعابري  مثل  اإلعاقة  ذوي  مع  تبادهلا  يسهل  أشكال  يف  متوفرة  غري  تكون  ما  غالبًا 

االعتالالت  الذهنية؛
يتخذ 	• – قد  بذوي اإلعاقة  الصحيني ومواقفهم جتاه األمور اخلاصة  العاملني  املعارف لدى بعض  تدين مستوى 

العاملون يف املجال الصحي مواقف غري مالئمة من القضايا الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وينحازون ضدها 
وال يراعوهنا وكثريًا ما يفتقرون إىل املعرفة والفهم واملهارات الالزمة للتعامل معها؛

تدين مستوى املعارف لدى ذوي اإلعاقة ومواقفهم جتاه الرعاية واخلدمات الصحية العامة –  قد حيجم عن بعض 	•
ذوي اإلعاقة يف استخدام اخلدمات الصحية؛ بل إن الكثريين منهم ليس لدهيم سوى معرفة حمدودة عن حقوقهم 

وشؤوهنم الصحية وحول اخلدمات الصحية املتاحة.

قد يكون بعض األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للتمييز واإلقصاء من غريهم، وقد يواجهون صعوبات مزدوجة 
أو متعددة، نظرا لنوع اإلعاقة لدهيم، و/أو أعامرهم و/أو جنسهم و/أو وضعهم االجتامعي مثاًل )13(، وهكذا 
جيدون مشقة أكب يف احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية. لذا ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تراعي عىل 
وجه اخلصوص الفئات التالية من ذوي اإلعاقة: النساء واألطفال وكبار السن، ومن لدهيم اعتالالت متعددة مثل 
نقص  وفريوس  األخرى  اإلعاقات  أو  ذهنية،  اعتالالت  لدهيم  من  أو  واحد،  آن  واملكفوفني يف  الصم  األشخاص 
املناعة البرشية/اإليدز، أو مشاكل الصحة النفسية، أو اجلذام، أو املهق )انظر الفصول الواردة يف الكتّيب التكمييل(.

الصحة اجلامعة

بات »التعليم اجلامع« مفهومًا واسع االنتشار وجيري تنفيذه بشكل متزايد يف نظم التعليم يف مجيع أنحاء العامل. ويشري 
هذا املفهوم إىل التعليم الذي يرحب بانضامم مجيع األشخاص، بمن فيهم ذوو اإلعاقة، للمشاركة الكاملة يف املدارس 
الشاملة  الصحة اجلامعة، أي  فإن مفهوم  التعليم(. وباملثل،  ن  )انظر مكوِّ العادية )14(  املجتمعية  التعليم  أو مراكز 
الصحية الحتياجات ذوي  النظم  إدراك واستيعاب  املجتمعي لضامن  التأهيل  برامج  له يف  الرتويج  للجميع، جيري 
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التي  واخلدمات  وخططها  سياساهتا  يف  اإلعاقة 
مفهوم  من  بدوره  التوجه  هذا  وينطلق  تقدمها. 
للجميع«،  و«الصحة  األولية  الصحية  الرعاية 
فالرعاية الصحية جيب أن تكون »... متاحة جلميع 
مشاركتهم  خالل  من  املجتمع  يف  واألرس  األفراد 
والبلد  املجتمع  يستطيع  وبتكلفة  الكاملة 

حتملها...« )11(.

إن الصحة اجلامعة تعني أن مجيع األفراد يمكنهم 
عن  النظر  بغض  الصحية  الرعاية  عىل  احلصول 
والعنرص  واللون  والسن  اجلنس  ونوع  االعتالل 

والدين والوضع االجتامعي واالقتصادي. ولضامن ذلك، يتعني عىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية تبني مواقف 
احتياجات  لتلبية  الالزمة  التواصل  مهارات  مثل  املناسبة،  املهارات  وامتالك  اإلعاقة  وذوي  اإلعاقة  من  إجيابية 
شخص،  أي  ضد  التمييز  يامرس  ال  بحيث  كلها  البيئة  تغيري  يتوجب  كام  املختلفة.  االعتالالت  ذوي  األشخاص 
سواء كان هذا التمييز باإلتيان بالفعل أو تركه حيدث. ولعل إحدى الطرق لتحقيق ذلك هى ضامن املشاركة الفعالة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية هبم يف ختطيط وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيل.

اإلطار 3

شجاعة التغلب عىل العوائق
حممد أكرم شاب من مقاطعة السند يف باكستان. أصبح أصاًم يف سن املراهقة بسبب مرض ما. ويف احلكاية التالية 

يصف حممد جتربته يف زيارة لطبيب مع أرسته. »كوين أصم مل أكن أعرف دائاًم ما كانوا يتحدثون عنه. وإذا ما سألت 
الطبيب سؤاالً، عادة ما جييب بأنه قد قال كل يشء ألرسيت، وإذا ما سألت األرسة فإهنم دومًا ما يقولون »ال تقلق، 
ال يشء هام« أو »سوف نخبك الحقًا«، لكن يف واقع األمر ال يقول يل أحد أي يشء – كل ما كانوا ينَتظرونه مني 
هو أن أتناول األقراص فقط. مل يكن منهم من يستخدم لغة اإلشارة ومل يكن لدى أي شخص الوقت أو الرغبة يف 

التواصل معي باستخدام الورقة والقلم. وبمرور الوقت بدأت أفقد ثقتي بنفيس وأصبحت أعتمد اعتامدًا كبريًا 
عىل اآلخرين. ولكن بعد االنضامم لبنامج التأهيل املجتمعي، أخذت اكتسب الثقة شيئًا فشيئًا وأحتىل بالشجاعة 
ملواجهة التحديات بنفيس. وبدأت أرفض اصطحاب أي من أفراد أرسيت معي لدى زيارة الطبيب. فاضطر هذا 
الطبيب للتواصل معي مبارشة مستعينًا بالكتابة. وال زال هناك من األطباء من يطلب مني أن أصطحب شخصًا 

معي يف زياريت القادمة، ولكنني أقول هلم دومًا إنني راشد بام يكفي. واآلن، أشعر بالرضا ألنني قد بنيت ثقتي 
بنفيس، وساعدت أيضًا عىل حتسني صورة اإلعاقة عن طريق تثقيف املختصني الطبيني«.

باكستان
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التأهيل املجتمعي والقطاع الصحي

الرعاية  مع  العمل  خالل  من  الصحية  الرعاية  عىل  اإلعاقة  ذوي  حصول  تسهيل  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 
الصحية األولية يف املجتمع املحيل، وتوفري الصلة الرضورية بني ذوي اإلعاقة ونظام الرعاية الصحية. ويف كثري من 
البلدان، عىل سبيل املثال األرجنتني وإندونيسيا ومنغوليا وفيتنام، ترتبط برامج التأهيل املجتمعي مبارشة بنظام الرعاية 
الصحية – فهي تدار من قبل وزارة الصحة وتنفذ من خالل وحدات الرعاية الصحية األولية التابعة هلا. بينام نجد يف 
بلدان أخرى، أن برامج التأهيل املجتمعي تدار من قبل منظامت غري حكومية أو وزارات حكومية أخرى، مثل الرعاية 
االجتامعية، ويف هذه احلاالت جيب املحافظة عىل االتصال الوثيق مع الرعاية الصحية األولية لضامن متكن األشخاص 

ذوي اإلعاقة من احلصول عىل الرعاية الصحية وخدمات التأهيل املناسبة يف أقرب وقت ممكن.

العنارص التي تندرج حتت هذا املكون

إن برامج التأهيل املجتمعي تقر وتدعم وتنارص توفري عدد من العنارص الرئيسية للرعاية الصحية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. وتتسق هذه العنارص مع أفضل املامرسات )15،5(، وهي مبينة فيام ييل.

تعزيز الصحة

هيدف تعزيز الصحة إىل زيادة السيطرة عىل الصحة وحمدداهتا. وهناك طيف واسع من االسرتاتيجيات والتدخالت 
املتاحة والتي توظَّف يف تقوية مهارات األفراد وتغيري الظروف االجتامعية واالقتصادية والبيئية للتخفيف من آثارها 

عىل الصحة.

الوقاية

ترتبط الوقاية ارتباطُا وثيقًا جدًا بتعزيز الصحة. وتشتمل الوقاية من احلاالت الصحية )مثل األمراض، واالضطرابات، 
واإلصابات( عىل تدابري الوقاية األولية )التجنب(، والوقاية الثانوية )الكشف املبكر والعالج املبكر( والوقاية الثالثية 

)التأهيل(. ويركز هذا العنرص أساسًا عىل الوقاية األولية.

الرعاية الطبية

تشري الرعاية الطبية إىل االكتشاف املبكر للحاالت الصحية وتقييمها وعالجها وما قد يرتتب عليها من اعتالالت يف 
أجهزة اجلسم هبدف عالجها أو احلد من آثارها عىل األفراد. ويمكن أن تقَدم الرعاية الطبية عىل املستوى األويل أو 

الثانوي أو الثالثي داخل نظام الرعاية الصحية.

التأهيل

ن ذوي اإلعاقة من حتقيق األداء األمثل يف بيئاهتم واحلفاظ عليه، وينطبق  التدابري التي متكِّ التأهيل هو جمموعة من 
عىل حد سواء عىل من حتدث هلم اإلعاقة خالل حياهتم ومن لدهيم إعاقات منذ الوالدة. وترتاوح خدمات التأهيل 
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ما بني األساسية إىل التخصصية، ويتم تقديمها يف العديد من املواقع املختلفة مثل املستشفيات واملنازل واألوساط 
املجتمعية. ويف كثري من األحيان يبدأ التأهيل يف القطاع الصحي ولكنه يتطلب تعاونًا بني مجيع القطاعات.

األجهزة املساعدة

املساعد.  اجلهاز  باسم  حمددة  وظيفة  أداء  عىل  املرء  ملساعدة  تكييفه  أو  صناعته  أو  تصميمه  يتم  الذي  اجلهاز  يعَرف 
األنواع  ومن  املساعدة.  األجهزة  من  أكثر  أو  واحد  استخدام  من  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  من  كثري  ويستفيد 
)مثل  االصطناعية  واألطراف  املتحركة(  الكرايس  امليش،  عيص  )مثل  التنقل  أجهزة  املساعدة:  لألجهزة  الشائعة 
البيضاء(  والعيص  النظارات  )مثل  البرصية  واألجهزة  اليد(،  جبرية  )مثل  التقويم  وأدوات  االصطناعية(،  األرجل 
ينبغي مراعاة بعض  فعال،  املساعدة عىل نحو  استخدام األجهزة  السمعية(. ولضامن  )املعينات  السمعية  واألجهزة 
اجلوانب اهلامة عند إتاحة مثل هذه األجهزة لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي تشتمل عىل تثقيف مستخدميها، وإصالح 

األجهزة واستبداهلا، وتكييف البيئة املحيطة يف البيت واملجتمع.





تعزيز الصحة     11

تعزيز الصحة
مقدمة

بصحتهم  التحكم  زيادة  من  األفراد  متكني  عملية  بأنه  الصحة  تعزيز   )1986( الصحة  لتعزيز  أوتاوا  ميثاق  يصف 
وحتسينها )16(.

ويركز تعزيز الصحة عىل التصدي ملحددات الصحة القابلة للتعديل مثل السلوكيات الفردية وأنامط احلياة الصحية، 
املناسبة،  الصحية  اخلدمات  عىل  واحلصول  العمل،  وظروف  والتشغيل  والتعليم،  االجتامعي،  والوضع  والدخل 
والبيئة املادية املحيطة )17(. وال يستوجب تعزيز الصحة احلصول عىل أدوية باهظة الثمن أو استخدام تكنولوجيا 
معقدة، إذ أنه بدالً من ذلك، يستعني بتدخالت اجتامعية تقوم، يف أبسط مستوياهتا، عىل استثامر شخيص من خالل 

تكريس الوقت وبذل اجلهود )18( مثاًل يف محالت تعزيز الصحة. 

أنشطة تعزيز  العادة إىل استبعادهم من  وكثريًا ما هتمل اإلمكانيات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة مما يؤدي يف 
الصحة. ويتناول هذا العنرص أمهية تعزيز الصحة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، ويقدم اقرتاحات لبامج التأهيل 
املجتمعي حول كيفية تيسري وصول ذوي اإلعاقة إىل أنشطة تعزيز الصحة وكيفية تنفيذ بعض األنشطة األساسية عند 
الرضورة. ومن املهم أن نتذكر أنه مع تركيز جهود تعزيز الصحة عىل تغيري طائفة واسعة من حمددات الصحة، فإهنا 

تتطلب إرشاك الكثري من القطاعات املختلفة وال تقترص فقط عىل القطاع الصحي.
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كينيااإلطار 4
التغلب عىل الوصم والنظرة املتحاملة

يف بعض الثقافات األفريقية، ينظر إىل املهق عىل أنه نتيجة لقيام »عالقة جنسية« لألم مع األرواح الرشيرة أثناء 
احلمل. ويعتب وجود طفل أمهق أمرًا غري أخالقي، وجيعل من األرسة والطفل معًا عرضة للتمييز والوصم يف 

جمتمعاهتم. وعادة ما يتم إخفاء الطفل األمهق وحيرم من حقوقه اإلنسانية األساسية، بام يف ذلك احلق يف الصحة.

يمتلك مركز طب العيون يف مقاطعة كوايل )KDEC( يف كينيا برناجمًا للتأهيل املجتمعي يركز عىل التخفيف من 
حدة التمييز والوصم جتاه األطفال املهق يف بيوهتم ومدارسهم واألوساط املجتمعية التي يعيشون هبا. ولضامن 

بلوغ هؤالء األطفال ألعىل مستوى ممكن من الصحة، يستعني البنامج بمجموعة متنوعة من أنشطة وتدخالت 
تعزيز الصحة بام يف ذلك:

• توعية أفراد وقادة املجتمع املحيل، واللجان الصحية القروية، ومعلمي املدارس واجلامعات النسائية، إلحداث 	
تغيريات يف املفاهيم واملواقف وأساليب معاملة األشخاص املهق؛

• تثقيف اآلباء واألمهات لكي يتمكنوا من تعزيز صحة أطفاهلم ومحايتها، فعىل سبيل املثال؛ نظرًا ألن الشخص 	
حول  تثقيفية  معلومات  يوفر  العيون  طب  مركز  فإن  الشمس،  ألشعة  التعرض  عند  خطر  يف  يكون  األمهق 
أمهية استخدام املستحرضات الواقية من أشعة الشمس وارتداء املالبس الواقية مثل القمصان طويلة األكامم 

والرساويل؛
• عقد رشاكات مع الفنادق املحلية لتشجيع الضيوف عىل التبع باملستحرضات الواقية من الشمس وغريها من 	

املالبس التي ال حيتاجها الضيف قبل أن يغادر الفندق، حيث يمكن أن تعطى هذه األشياء للمحتاجني؛
• إجراء فحوصات تقييمية للعني للكشف عن حاالت ضعف البرص التي عادة ما تنترش بني األشخاص امُلهق،  	

وتوفري النظارات واألجهزة املساعدة ملن يعانون ضعف البرص عند الرضورة.

البنامج  هذا  نجاح  ويرتبط 
التي  القوية  العمل  بعالقة 
أقامها مركز طب العيون مع 

قطاعي التعليم والصحة معًا؛ 
املهق  إدماج األطفال  يتم  حيث 

اليوم يف املدارس العادية.
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اهلدف
الصحية  الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم ومتكنيهم من حتسني مستوياهتم  إدراك اإلمكانات والقدرات 

احلالية أو احلفاظ عليها.

دور التأهيل املجتمعي
دور التأهيل املجتمعي هو حتديد األنشطة املعززة للصحة عىل املستوى املحيل و/أو اإلقليمي و/أو الوطني والعمل 
مع اجلهات املعنية )مثل وزارات الصحة والسلطات املحلية( لضامن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم 
إىل هذه األنشطة واندماجهم فيها. وهناك دور آخر يتمثل يف ضامن إدراك األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم ألمهية 

احلفاظ عىل صحة جيدة وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة املعززة الصحة.

النتائج
الوصول إىل ذوي اإلعاقة وأرسهم من خالل رسائل تعزيز الصحة ذاهتا املستخدمة مع عموم أفراد املجتمع.	•
تصميم مواد وبرامج لتعزيز الصحة أو تكييفها لتلبية االحتياجات املحددة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.	•
حصول األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم عىل املعرفة واملهارات والدعم الالزم ملساعدهتم عىل حتقيق مستويات 	•

جيدة من الصحة.
هلذه 	• واالستجابة  واخلاصة  العامة  الصحية،  اإلعاقة  ذوي  باحتياجات  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  وعي  حتسن 

االحتياجات من خالل أنشطة تعزيز الصحة املالئمة.
قيام املجتمع بتوفري بيئة داعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتيسري مشاركتهم يف األنشطة التي تعزز صحتهم.	•
تقدير برامج التأهيل املجتمعي لقيمة الصحة اجليدة وقيامها بأنشطة معززة للصحة يف أماكن العمل للعاملني هبا.	•
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املفاهيم الرئيسية

تعزيز الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

ينظر الكثريون إىل تعزيز الصحة عىل أنه إحدى االسرتاتيجيات املتبعة يف جتنب حدوث املشكالت الصحية؛ وليس 
من الشائع الربط بني تعزيز الصحة واألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب االعتقاد أن اإلعاقة ذاهتا ناشئة من عدم اتباع 
أساليب تعزيز الصحة )19(. وهكذا فإن شخصًا لديه شلل سفيل نتيجة إلصابة احلبل الشوكي، عىل سبيل املثال، قد 

ال يعتب مرشحًا جيدًا ألنشطة تعزيز الصحة حيث أن الرضر عىل صحته قد وقع بالفعل من جراء اإلصابة.

يكن  مل  إن  املعاقني،  غري  من  اآلخرين  احتياج  قدر  الصحة  تعزيز  إىل  حيتاجون  اإلعاقة  ذوي  من  فكثري  ذلك،  ومع 
أكثر )3(. فاألشخاص ذوو اإلعاقة معرضون خلطر التعّرض للحاالت الصحية ذاهتا التي يتعرض هلا عموم الناس 
ولكنهم قد يواجهون أيضًا مشاكل صحية إضافية نتيجة لكوهنم أكثر عرضة للحاالت الصحية )التي قد تتصل أو ال 
تتصل بإعاقتهم( )20(. ويف كثري من األحيان يمتلك األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم القليل جدًا من الوعي 

بكيفية حتقيق الصحة اجليدة أو املحافظة عليها.

العوائق التي حتول دون تعزيز الصحة

عادة ما يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة مستويات صحية أسوأ مما هو عليه حال عموم الناس نظرًا لوجود جمموعة من 
العوائق التي تعرتض مساعيهم لتحسني صحتهم )انظر فقرة العوائق التي حتول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة أعاله(. إن معاجلة هذه العوائق سيسهل عىل ذوي اإلعاقة املشاركة يف أنشطة تعزيز الصحة.

تعزيز الصحة ألفراد األرسة

األرسة  أفراد  يواجه  وقد  األرسة.  أفراد  وخاصة  هلم،  اآلخرين  دعم  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  كثري  حيتاج 
بدورهم مشاكل متصلة برعاية ذوي اإلعاقة، بام يف ذلك األمراض اجلسدية والعاطفية املرتبطة باإلجهاد، وتراجع يف 
قدرهتم عىل رعاية أطفاهلم اآلخرين، وقلة الوقت ونقص العزيمة للعمل، وانخفاض حجم التفاعل االجتامعي مع 
اآلخرين والوصم االجتامعي الذي يتعرضون له )21(. ويعد احلفاظ عىل صحة أفراد األرسة عنرصًا رضوريًا )انظر 

املكون االجتامعي: تقديم املساعدة الشخصية(.

العمل ألجل تعزيز الصحة

حيدد ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة مخسة جماالت للعمل يمكن استخدامها للمساعدة يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 
لتعزيز الصحة )16(.

 1. بناء سياسات عامة معززة للصحة 
إعداد ترشيعات وأنظمة يف مجيع القطاعات من شأهنا محاية صحة املجتمعات املحلية من خالل ضامن توافر سلع 

وخدمات أكثر مأمونية، وخدمات عمومية أكثر صحة، وأوساط أنظف وأكثر متعة.
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 2. إجياد بيئات داعمة للصحة
إجراء تغيريات يف البيئات املادية واالجتامعية لضامن ظروف معيشة وعمل آمنة وحمفزة وُمْرضية وممتعة.

 3. تقوية املجتمعات
اعتامد مقاربات جمتمعية ملعاجلة تلك املشاكل الصحية التي تشتمل بشكل أسايس عىل مكونات بيئية واجتامعية 

واقتصادية وسياسية، مع متكني املجتمعات املحلية من حتديد األولويات واختاذ القرارات وختطيط وتنفيذ 
االسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق مستوى صحي أفضل.

 4. تطوير املهارات الشخصية
تنمية وصقل مهارات األفراد من خالل توفري املعلومات والتثقيف الصحي بغية متكينهم من ممارسة املزيد من 

التحكم يف صحتهم وبيئتهم واختاذ اخليارات األفضل لتحسني حالتهم الصحية.
 5. إعادة توجيه اخلدمات الصحية

جيب عىل القطاع الصحي التحرك بشكل متزايد نحو أنشطة تعزيز الصحة، وبام يتجاوز مسؤوليته عن تقديم 
 اخلدمات الرسيرية والعالجية.

ويمكن تطبيق اسرتاتيجيات تعزيز الصحة عىل خمتلف:
املجموعات السكانية، مثل األطفال واملراهقني وكبار السن.	•
عوامل اخلطر، مثل التدخني واخلمول البدين والنظام الغذائي السيئ وممارسة اجلنس بشكل غري مأمون.	•
القلب 	• وأمراض  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  وفريوس  السكري  مرض  مثل  املرضية،  أو  الصحية  األولويات 

وصحة الفم
األوساط/البيئات، عىل سبيل املثال املراكز املجتمعية والعيادات واملستشفيات واملدارس وأماكن العمل.	•

يمتلك األفراد قدرات هائلة للتأثري يف أوضاعهم الصحية. لذلك من املهم اتباع أساليب تقوم عىل مشاركة الناس 
يف تعزيز صحتهم، ألن ذلك يتيح للناس ممارسة قدر أكب من التحكم يف العوامل التي تؤثر عىل صحتهم؛ فقضايا 

الصحة حتتاج يف التعامل معها إىل العمل مع اآلخرين وليس فقط العمل من أجلهم .

األنشطة املقرتحة
تعتمد األنشطة املعززة للصحة اعتامدًا كبريًا عىل القضايا واألولويات املحلية، وبالتايل فإن األنشطة املبينة هنا ال متثل 
سوى مقرتحات عامة. وينبغي لبامج التأهيل املجتمعي حتسني مدى فهمها للمجتمعات التي تعمل فيها عن طريق 

االتصال مع أفراد املجتمع واجلامعات التي تعمل بالفعل يف سبيل زيادة التحكم يف العوامل التي تؤثر يف صحتها.

دعم محالت تعزيز الصحة

يمكن أن يكون حلمالت تعزيز الصحة تأثري إجيايب عىل صحة األفراد واملجتمعات والسكان – فهي تستطيع توجيههم 
أفضل لدى  تعزز مستويات صحية  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  لتغيري سلوكياهتم. ويمكن  وتشجعهم  وحتفزهم 

األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل:

التعرف عىل محالت تعزيز الصحة القائمة التي تعمل عىل صعيد املجتمع املحيل أو الصعيد اإلقليمي أو الوطني، 	•
وضامن استهداف ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف هذه احلمالت بشكل فعال؛
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الضوء عىل قضية اإلعاقة 	• املرافقة هلا، وتسليط  الصحة والفعاليات واألنشطة  تعزيز  الفعالة يف محالت  املشاركة 
وزيادة الوعي هبا؛

تشجيع محالت تعزيز الصحة عىل إظهار صورة إجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة، عىل سبيل املثال من خالل تصوير 	•
ذوي اإلعاقة عىل امللصقات واللوحات اإلعالنية املروجة للرسائل التي تستهدف الوصول إىل مجيع السكان؛

يتم 	• كأن  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  املالئمة  التواصل  أشكال  القائمة  الصحة  تعزيز  محالت  تستخدم  أن  ضامن 
خالل  من  الصم  األشخاص  تالئم  لكي  العامة  اخلدمات  عن  التليفزيونية  اإلعالنات  تكييف  املثال  سبيل  عىل 

الرشوحات النصية والرتمجة إىل لغة اإلشارة؛
املجتمع 	• باسم  املتحدثني  )مثل  املجتمع  داخل  املوجودة  املوارد  حتديد 

والصحف واإلذاعة والتلفزيون( وتشجيعهم عىل زيادة تغطيتهم لقضايا 
باإلعاقة - من الرضوري احلرص عىل أن حترتم أي  املتعلقة  الصحة 

تغطية حقوق ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛
دعم تنظيم محالت حملية معززة للصحة بغية معاجلة القضايا ذات الصلة 	•

باإلعاقة التي ال تشملها احلمالت القائمة.

تقوية املعرفة واملهارات الشخصية

متكن املعلومات والثقافة الصحية األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم من اكتساب املعرفة واملهارات احلياتية الرضورية 
لصيانة وحتسني صحتهم. ويمكنهم التعرف عىل عوامل اخلطر لألمراض والنظافة اجليدة وخيارات التغذية الصحية 
من  صغرية  جمموعة  ضمن  أو  )فردية  منظمة  حلقات  خالل  من  األخرى،  احلامية  وعوامل  البدين  النشاط  وأمهية 

األفراد(. ويمكن للعاملني ببنامج التأهيل املجتمعي القيام بام ييل:

زيارة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم يف بيوهتم واحلديث معهم حول كيفية املحافظة عىل نمط حياة صحي، 	•
وإعطاؤهم مقرتحات عملية لتحقيق ذلك؛

مجع مواد تعزيز الصحة )مثل الكتيبات والنرشات( وتوزيعها عىل ذوي اإلعاقة وأرسهم؛	•
تكييف أو إعداد مواد تعزيز الصحة جلعلها يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة. فمثاًل، يتطلب األشخاص ذوو 	•

اإلعاقة الذهنية مواد بسيطة ومبارشة بلغة سهلة وصورًا مالئمة للموضوع؛
إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عن البامج واخلدمات املحلية اخلاصة بتعزيز الصحة والتي متكنهم من 	•

اكتساب املعارف واملهارات اجلديدة للبقاء يف صحة جيدة؛
تنظيم حلقات تثقيف خاصة، إذا لزم األمر، لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يتم الوفاء باحتياجاهتم من خالل 	•

البامج التي تستهدف املجتمع عامة؛
احلرص عىل استخدام جمموعة كبرية من طرق التدريس واملواد يف حلقات التثقيف هبدف تعزيز التعلم والفهم،  مثل 	•

األلعاب، وأداء األدوار التمثيلية، والرشوحات العملية، واملناقشات، ورسد القصص، ومتارين حل املشكالت؛
الرتكيز عىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم حتى يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم يف حضور مقدمي الرعاية 	•

الصحية مما يمكنهم من طرح األسئلة واختاذ القرارات بشأن صحتهم؛
توفري التدريب لألفراد ذوي اإلعاقة من خالل الرشاكة مع القطاع الصحي، لتمكينهم من أن يقوموا هم أنفسهم 	•

بدور مثقِفني صحيني.
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إيصال األفراد بجامعات املساعدة الذاتية

لتبادل اخلبات املشرتكة أو املواقف أو  الذاتية األفراد من العمل معًا يف جمموعات صغرية  متّكن مجاعات املساعدة 
املشاكل التي مروا هبا مع بعضهم البعض )انظر مكون التمكني: مجاعات املساعدة الذاتية(. فبالنسبة لكثري من الناس 
تكون فرصة احلصول عىل الدعم والنصائح العملية من شخص آخر لديه مشكلة مماثلة أكثَر فائدة من تلقي املشورة 
من أحد العاملني الصحيني )22(. يرد ذكر مجاعات املساعدة الذاتية خالل هذا املكون ألنه يمكنها أن تسهم يف حتسني 

صحة األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي مايىل:

إيصال األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم بجامعات املساعدة الذاتية القائمة يف جمتمعاهتم املحلية لتلبية احتياجاهتم 	•
الصحية اخلاصة، مثل جمموعات األشخاص الذين لدهيم إصابات يف احلبل الشوكي أو اجلذام أو املتعايشني مع 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، أو أمهات وآباء األطفال الذين لدهيم شلل دماغي؛
للمساعدة 	• جديدة  مجاعات  تشكيل  بغية  معًا  العمل  اإلعاقة عىل  مع  متامثلة  جتارب  األشخاص ممن هلم  تشجيع 

مثل هذه  تشكيل  الصغرية  القرى  بعض  يتعذر يف  وقد  بالفعل.  املناسبة موجودة  املجموعات  تكن  مل  إذا  الذاتية 
املجموعات ويكون الدعم الفردي الذي يتلقاه ذو اإلعاقة من زميل له أكثر مالءمة؛

باملشاركة مع اجلهات األخرى، عىل االنخراط بصورة فعالة يف أنشطة تعزيز 	• الذاتية،  تشجيع مجاعات املساعدة 
الصحة يف جمتمعاهتا، عىل سبيل املثال من خالل تنظيم املخيامت الصحية واالحتفال بيوم الصحة العاملي واليوم 

العاملي للصحة النفسية واليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تدبري الشؤون الصحية من خالل مجاعات املساعدة الذاتية

بدعم من برنامج التأهيل املجتمعي يف مدينة بيديكويستا )Piedecuesta( يف كولومبيا، قامت جمموعة من 
األشخاص ممن لدهيم إصابات يف احلبل الشوكي بتكوين مجاعة للمساعدة الذاتية. فقد شعروا بأهنم مل حيصلوا عىل 

القدر الكايف من املعلومات الصحية - فيام يتعلق بالرعاية الذاتية والوقاية من التقرحات واملشاكل البولية - يف 
املستشفيات التي تلقوا العالج فيها. ومن ثم، قام األعضاء ذوو اخلبة يف اجلامعة بتقديم الدعم لألعضاء اجلدد 

الذين وقعت هلم مؤخرًا إصابة يف احلبل الشوكي، وساعدوهم عىل تطوير وسائل للتغلب عىل إعاقتهم من خالل 
تعليمهم كيفية استخدام قدراهتم املتبقية واالستعانة باألجهزة 

املساعدة. كام نظم برنامج التأهيل املجتمعي جلسة 
تفاعلية مع املتخصصني العاملني يف املستشفيات، 

متكن خالهلا أعضاء املجموعة من طرح األسئلة 
الستيضاح أي جوانب غامضة لدهيم.

كولومبيااإلطار 5



ن الصحي     18 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 2: املكوِّ

تثقيف مقدمي الرعاية الصحية

إن مقدمي الرعاية الصحية مصدر موثوق للمعلومات ذات الصلة بالصحة ولدهيم القدرة عىل التأثري بشكل إجيايب 
عىل صحة اآلخرين. ويتوجب عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل مع هذه الكوادر لضامن حصوهلم عىل قدر كاف 

من املعرفة حول اإلعاقة ودمج ذوي اإلعاقة يف مجيع أنشطتهم املعززة للصحة.

ولعله من املفيد أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي عىل:

تعريف العاملني الصحيني )مثل العاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية( باإلعاقة وإطالعهم عىل التحديات 	•
التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؛

متييزية 	• وغري  حمرتمة  بطريقة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  التواصل  أمهية  فهم  عىل  الصحيني  العاملني  مساعدة 
وتقديم العروض التوضيحية العملية هلم لتيسري التعلم؛

توضيح الكيفية التي يمكن هبا للمختصني الصحيني إدخال بعض التعديالت البسيطة عىل التدخالت الصحية 	•
هبدف ضامن أن تكون رسائلهم الصحية مفهومة لآلخرين؛

التكنولوجية عند 	• متنوعة من األدوات اإلعالمية والوسائل  الصحيني عىل استخدام جمموعة  املختصني  تشجيع 
ختطيط وإعداد املعلومات والبامج الصحية املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

خلق بيئات داعمة

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي العمل مع املراكز الصحية املجتمعية واملستشفيات واملدارس ومواقع العمل واملرافق 
الرتفيهية ومع األطراف املعنية الرئيسية إلجياد بيئات مادية واجتامعية داعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،  فضاًل عن 

متكينهم من حتقيق صحة ُمثىل من خالل:

البامج واخلدمات 	• الفعلية ملجموعة حمددة من  الصحية واإلتاحة  احلياة  البيئات معززة ألنامط  ضامن كون هذه 
املعززة للصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

املرافق 	• جلعل  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والصحي  واالجتامعي  احلرضي  التخطيط  دوائر  بني  رشاكات  إقامة 
إمكانية استفادهتم  أكثر سهولة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وحتسني  املحيطة  املادية واملعامرية  واألوساط 

منها؛

اإلطار 6

تدريب املدربني

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي العمل مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إلعداد املواد التعليمية والطرق 
املناسبة إلعالم األشخاص املكفوفني أو الذين لدهيم ضعف يف البرص عن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

وتعريف خدمات الرعاية الصحية باالحتياجات اخلاصة هلذه الفئة من الناس. فعىل سبيل املثال أعد االحتاد 
األفريقي للمكفوفني دلياًل حول »تدريب املدربني« عىل املواضيع املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

لتسهيل إدماج ومشاركة األشخاص املكفوفني وضعاف البرص يف البامج التثقيفية اخلاصة هبذا املوضوع.

أفريقيا
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إجياد الفرص الكفيلة بتمكني ذوي اإلعاقة من املشاركة يف األنشطة الرتفيهية، عىل سبيل املثال تشجيع مستخدمي 	•
املكون  )انظر  حملية  رياضية  منشأة  يف  املتحرك  الكريس  عىل  القدم  لكرة  مباراة  تنظيم  عىل  املتحركة  الكرايس 

االجتامعي: الرتفيه ووقت الفراغ والرياضة(؛
استخدام 	• يف  اإلعاقة  ذوو  يواجهها  التي  املشاكل  ألن  نظرًا  واملتاحة،  اآلمنة  العمومي  النقل  وسائل  توافر  ضامن 

وسائل النقل يمكن أن تتسبب يف تعرضهم للعزلة والشعور بالوحدة واإلقصاء االجتامعي؛
القطاع 	• التعليم والتدريب، ألي مفاهيم خاطئة ومواقف سلبية ووصامت قد توجد داخل  التصدي، من خالل 

الصحي واملجتمع جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؛
تنظيم الفعاليات الثقافية ملعاجلة القضايا الصحية املثرية للجدل داخل املجتمع من خالل الرقص والتمثيل واألغاين 	•

واألفالم وعروض الدمى املتحّركة.

احرص عىل تعزيز الصحة داخل مؤسستك 

الوظيفي، وصحتهم  وأداءهم  العاملني ومهاراهتم  معنويات  أن حيسن  العمل من شأنه  أماكن  الصحة يف  تعزيز  إن 
ككل. وينبغي عىل املنظامت التي تنفذ برامج التأهيل املجتمعي أن تركز عىل تعزيز صحة العاملني هبا عن طريق:

توفري التدريب والتعليم جلميع العاملني، بغض النظر عن املستوى الذي يعملون فيه، بشأن السبل الكفيلة بتحسني 	•
صحتهم واحلفاظ عليها؛

توفري بيئة آمنة وصحية، عىل سبيل املثال جعل بيئة العمل خالية من التدخني، وتوفري وجبات صحية ومرافق مياه 	•
ورصف صحي مأمونة، وحتديد عدد معقول من ساعات العمل، وإتاحة خيارات آمنة للنقل؛

وضع واعتامد سياسات وممارسات مؤسسية معززة للصحة، مثل سياسات مناهضة للتمييز والتحامل والوصم 	•
والتحرش ومنع تعاطي التبغ واملواد املخدرة والكحول؛

تشجيع العاملني عىل أن يكونوا قدوة حسنة يف جمتمعاهتم وأن يرضبوا املثل الذي حيتذي به اآلخرين من خالل 	•
اتباعهم للسلوكيات الصحية.

 أنامط احلياة الصحية 

ينظم برنامج التأهيل املجتمعي يف اإلسكندرية )مرص( يف كل عام خمياًم صيفيًا يتمكن فيه األطفال ذوو اإلعاقة 
وأرسهم ومتطوعون من املجتمع من قضاء عطالت مجاعية معًا. وينصب الرتكيز يف هذا النشاط عىل قضاء 

وقت الفراغ يف مجاعة، وحتسني الوضع الصحي للمشاركني، واللعب 
واالستمتاع بالوجود مع اآلخرين يف أرسة أكب أو جمموعة أوسع 

من األصدقاء. ويتعاون برنامج التأهيل املجتمعي أيضا مع اللجنة 
الباراليمبية املرصية )اللجنة املختصة باأللعاب الرياضية لذوي 

اإلعاقة(، ومجعيات اآلباء ومنظامت ذوي اإلعاقة لتنظيم يوم 
ريايض سنوي يف استاد املدينة.

مرصاإلطار 7





الوقاية     21

الوقاية

مقدمة

إن الرتكيز الرئييس جلهود الوقاية يف جمال الرعاية الصحية ينصب عىل منع اإلصابة باألمراض )الوقاية األولية(. ومع 
ذلك تنطوي الوقاية أيضًا عىل االكتشاف والعالج املبكرين لوقف تطور احلالة الصحية )الوقاية الثانوية( وإدارة/

الثالثية(. ولذا فهذا املكون يركز أساسًا  تدبري احلالة للحد من العواقب املرتتبة عىل احلالة الصحية الراهنة )الوقاية 
عىل الوقاية األولية.

قد تشمل الوقاية األولية ما ييل: الرعاية الصحية األولية؛ والرعاية السابقة للوالدة وبعدها، وتوفري املعلومات التثقيفية 
يف جمال التغذية؛ ومحالت التطعيم ضد األمراض السارية؛ واختاذ التدابري الرضورية للسيطرة عىل األمراض املتوطنة؛ 
وتبني الترشيعات اخلاصة بالسالمة؛ وبرامج للوقاية من احلوادث يف خمتلف البيئات، بام يف ذلك تكييف أماكن العمل 

ملنع إصابات العمل واألمراض املهنية؛ والوقاية من اإلعاقة املرتبطة بتلوث البيئة أو بالرصاعات املسلحة )23(. 

تشري التقديرات إىل أن استخدام مقاربات الوقاية األولية وتعزيز الصحة بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي إىل خفض 
الوقاية من األمراض  أن  الشائع هو  بنسبة تصل إىل 70٪ )10(. ومع ذلك، فإن االعتقاد  العاملي للمرض  العبء 
)شأهنا يف ذلك شأن تعزيز الصحة( إذا كان هلا من دور فإنه ال يعدو أن يكون دورًا بسيطًا يف تدبري الشؤون الصحية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ومن هنا، فعادة ما تركز الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل تقديم الرعاية الطبية التخصصية والتأهيل. 
غري أن األشخاص ذوي اإلعاقة، كام ذكرنا سابقا، معرضون خلطر حاالت صحية أخرى عالوة عىل إمكانية تعرضهم 

ألمراض ثانوية نامجة عن حاالهتم الصحية األولية )24(. 

وكام هو احلال يف تعزيز الصحة فإن 
الوقاية تتطلب إرشاك قطاعات 
عديدة خمتلفة. وتلعب الرعاية 

الصحية األولية يف قطاع 
الصحة دورًا هامًا، وبام أن 

برامج التأهيل املجتمعي 
ترتبط بشكل وثيق مع الرعاية 

الصحية األولية فإهنا قادرة 
عىل لعب دور مهم يف تشجيع 

ودعم الرعاية الصحية الوقائية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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اهلند اإلطار 8

العيش بكرامة

يف مقاطعة شامارجنجار Chamarajnagar، وهي واحدة من أفقر املناطق يف والية كارناتاكا اهلندية، ترتدى 
 نوعية احلياة بشكل كبري السيام بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وعندما كانت مجعية موبيلتي اهلندية

)Mobility India )MI ، وهي منظمة غري حكومية، تقوم بتنفيذ مرشوع للتأهيل املجتمعي بدعم من 
مؤسسة الرشكاء يف اإلعاقة والتنمية Disability and Development Partners يف اململكة املتحدة، 

اكتشفت أن العديد من أفراد املجتمع مل يكن لدهيم إمكانية الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية. 
وكان الكثري من الناس يضطرون للسري بعيدًا عن منازهلم لقضاء حاجاهتم يف احلقول املكشوفة. وكان هذا األمر 

يمثل مشقة شديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة بالنسبة للنساء.

ولذلك قدمت احلكومة اهلندية منحًا لألرس لبناء املراحيض وساعدت مجعية موبيلتي األشخاص ذوي اإلعاقة 
وأرسهم يف شامارجنجار عىل بناء مراحيض يسهل عليهم استخدامها. وباالستفادة من الشبكات والصالت 

االجتامعية القائمة يف املجتمع املحيل ومجاعات املساعدة الذاتية للمساعدة يف هذا املرشوع اجلديد، نظمت اجلمعية 
عروضًا مرسحية يف الشوارع وأعدت لوحات جدارية لرفع مستوى الوعي حول النظافة والدور الذي يلعبه 

الرصف الصحي السليم يف الوقاية من املشاكل الصحية. وعندما أصبح الناس مهتمني ومتحمسني هلذا السلوك 
وافقت اجلمعية عىل العمل معهم لتسهيل إتاحة خدمات الرصف الصحي األساسية للجميع.

وقد بلغت التكلفة اإلمجالية لبناء مرحاض واحد ما يقدر بنحو 150 دوالرًا أمريكيًا. وفيام قدمت احلكومة 
اهلندية منحة لكل أرسة، كان إجياد متويل املبلغ املتبقي من الصعوبة بمكان بالنسبة ملعظم الناس السيام ذوي 

اإلعاقة منهم. وبدعم مايل من مؤسسة MIBLOU السويرسية واملسامهات املحلية، متكنت مجعية موبيلتي من 
بناء 50 مرحاضًا بنوعية جيدة وسهلة االستخدام. وقد ُطلب إىل أعضاء مجاعات املساعدة الذاتية حتديد األرس 

الفقري التي تضم أفرادًا ذوي إعاقة ممن كانوا يف أمّس احلاجة للمراحيض. وساهم هؤالء األعضاء أيضًا يف تنسيق 
أعامل البناء باالشرتاك مع األرس وعملوا أيضًا عىل ضامن االستخدام السليم لألموال املقدمة.

مل يعد كثري من األشخاص ذوي اإلعاقة بحاجة إىل قطع مسافات طويلة سواء زحفًا أو حممولني لقضاء حاجاهتم. 
لقد أصبحوا مستقلني، واألهم من ذلك أهنم متكنوا من استعادة كرامتهم. كام أن خطر تعرضهم لإلصابة 

باحلاالت املرضية املرتبطة بتدين مرافق الرصف الصحي قد تراجع بدرجة كبرية. وبعد أن ملست احلكومة اهلندية 
نجاح مرشوع مجعية موبيلتي اهلندية، زادت من مبلغ املنحة املالية التي تقدمها ووجهت السلطات املحلية لرصف 

هذه األموال عىل الفور.

يستفيد من هذا املرشوع األشخاص ذوو 
اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة، وجيري 

العمل تدرجييًا عىل توسيع نطاقه  ليصبح 
مرشوعًا عىل مستوى املقاطعات. 

وسوف تصبح شامارجنجار قريبًا مقاطعة 
يمتلك فيها الناس مراحيض يف بيوهتم، أو 

عىل األقل بالقرب منها.
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اهلدف
أن يصبح األشخاص ذوو اإلعاقة أقل عرضة لإلصابة باحلاالت الصحية سواء املتصلة أم غري املتصلة باعتالالهتم، 
والتي تؤثر عىل أدائهم الوظيفي وصحتهم وعافيتهم عمومًا؛ وأن يصبح أفراد  األرسة وغريهم من أفراد املجتمع أقل 

قابلية لإلصابة باحلاالت الصحية واالعتالالت املرتبطة باإلعاقة.

دور التأهيل املجتمعي 
يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف ضامن تركيز املجتمعات املحلية وقطاعات التنمية ذات الصلة جهودها عىل أنشطة 
الوقاية لألشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة عىل حد سواء. وتقدم برامج التأهيل املجتمعي الدعم لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وأرسهم للتأكد من أنه بمقدورهم احلصول عىل اخلدمات التي تعزز الصحة وتقي من اإلصابة باحلاالت 

الصحية العامة أو احلاالت الثانوية )املضاعفات(.

النتائج املرجوة 
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم من الوصول إىل املعلومات واخلدمات الصحية التي هتدف إىل الوقاية 	•

من احلاالت الصحية.
تقليل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم ملخاطر التعرض للمشاكل الصحية عن طريق تبني سلوكيات وأنامط 	•

احلياة الصحية واملحافظة عىل هذا النهج.
خماطر 	• من  للحد  التطعيم،  برامج  مثل  األولية  الوقاية  أنشطة  يف  وانخراطهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة 

إصابتهم بحاالت صحية أو اعتالالت إضافية.
بحاالت 	• إصابتهم  خطر  من  للحد  التطعيم،  برامج  مثل  األولية،  الوقاية  أنشطة  يف  املجتمع  أفراد  مجيع  مشاركة 

صحية أو اعتالالت يمكن أن تؤدي إىل اإلعاقة.
تعاون برامج التأهيل املجتمعي مع القطاعات الصحية وغريها من القطاعات األخرى، مثل قطاع التعليم، ملعاجلة 	•

القضايا الصحية وتقديم الدعم واملساعدة ألنشطة الوقاية.

املفاهيم الرئيسية

املخاطر عىل الصحة

تؤثر عوامل اخلطر عىل صحة الفرد وحتدد احتامالت التعرض لإلصابات والعلل واألمراض. ويف كل مكان، يتعرض 
غري  اجلنس  وممارسات  الوزن؛  نقصان  الرئيسية:  اخلطر  عوامل  ومن  حياهتم.  طوال  عديدة  صحية  ملخاطر  الناس 
املأمونة وارتفاع ضغط الدم؛ وتعاطي التبغ؛ وتعاطي الكحول، واملياه غري اآلمنة والرصف الصحي غري السليم وقلة 

النظافة؛ ونقص احلديد، والدخان املنبعث من الوقود الصلب املحرتق يف األماكن املغلقة )25(.
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اخلطر،  عوامل  بعض  أن  حني  ويف  واملجتمعات.  األفراد  بصحة  املحدقة  املخاطر  حجم  من  الوقاية  أنشطة  وتقلل 
املادية  والبيئة  احلياة  البعض اآلخر كنمط  فإن  الفرد،  إرادة وحتكم  املريض لألرسة، تكون خارجة عن  التاريخ  مثل 
واالجتامعية يمكن تغيريه مما قد يمّكن من احلفاظ عىل احلالة الصحية وحتسينها. ويمكن للقطاع الصحي أن يلعب 

دورًا مهاًم يف التصدي هلذه العوامل من عوامل اخلطر.

ثالثة مستويات من الوقاية 

يمكن أن تعمل تدخالت الوقاية عىل واحد من مستويات ثالثة.

الوقاية األولية - »الوقاية خري من العالج« هي عبارة يألفها العديد من الناس وهي حمور الوقاية األولية.   .1
فالوقاية األولية تستهدف جتنب األمراض وتستخدم تدخالت وقائية حتول دون اإلصابة باحلاالت الصحية 

)17(. وُتعنى هذه التدخالت أساسًا بالناس )عىل سبيل املثال تغيري السلوكيات الصحية، والتطعيم، والتغذية( 
والبيئات التي يعيشون فيها )توافر إمدادات املياه اآلمنة والرصف الصحي والظروف اجليدة للعمل واملعيشة(. 

وللوقاية األولية نفس القدر من األمهية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة، وهي تشكل 
املحور الرئييس هلذا العنرص.

الوقاية الثانوية - تعني الكشف املبكر عن املشكالت الصحية ومعاجلتها مبكرًا، هبدف الشفاء منها أو التخفيف   .2
من آثارها. كأمثلة عىل الكشف املبكر يمكن أن نذكر التصوير الشعاعي للثدي للكشف عن الرسطان وفحص 

العني للكشف عن الساد )املاء البيضاء(؛ ومن األمثلة عىل العالج املبكر نذكر عالج الرتاخوما باملضادات 
احليوية للوقاية من العمى، واملعاجلة الدوائية املتعددة للجذام ملنع تقدم املرض، والتدبري املناسب إلصابات 

كسور العظم لتعزيز االلتئام السليم والوقاية من التشوه. وسنناقش اسرتاتيجيات الوقاية الثانوية لدى 
 األشخاص ذوي اإلعاقة أو غري ذوي اإلعاقة يف عنرص الرعاية الطبية الذي سريد أدناه.

الوقاية الثالثية )املتخصصة( - هتدف إىل احلد أو التخلص من التأثري الذي حتدثه احلاالت الصحية واالعتالالت   .3
القائمة بالفعل؛ وهي تشمل خدمات التأهيل والتدخالت التي هتدف إىل منع تقييد نشاط املرء، وتعزيز 

استقالليته، ومشاركته واندماجه. وسنناقش اسرتاتيجيات الوقاية الثالثية يف العنارص املتعلقة بالتأهيل واألجهزة 
 املساعدة.

الشكل 1: ثالثة مستويات من الوقاية

الثالثية 

الثانوية 

األولية
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 أنيتا تقف شاخمة
أنيتا امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تعيش يف قرية خاندال Khandale التي تقع يف منطقة جبلية يف مقاطعة رايغاد 
Raigad يف والية ماهاراشرتا اهلندية. وقد أصيبت أنيتا ذات يوم إصابة بسيطة يف قدمها اليمنى. وبرسعة بدأت 
 ،Alibaug تشعر بآالم يف قدمها التي أصبحت بعد بضعة أيام سوداء اللون. فاصطحبها ابنها إىل مستشفى أليباغ

الذي يبعد عن قريتها 15 كيلومرتًا، حيث نصحها األطباء بالذهاب إىل أحد املستشفيات التخصصية يف مومباي 
عىل بعد 100 كم. وشّخص العاملون الصحيون يف مومباي بشكل فوري حالة أنيتا عىل أهنا مصابة بمرض 

السكري وقاموا ببرت ساقها اليمنى حتت الركبة إلصابتها بالغنغرينا. وعقب اجلراحة مبارشة قامت أرسة أنيتا 
باصطحاهبا إىل القرية نظرًا لعدم قدرهتا عىل حتمل تكاليف البقاء يف املدينة. وكانت أنيتا غري قادرة عىل امليش مما 

حدا بابنها إىل محلها عىل ظهره.

أبلغ العامل الصحي بالقرية أنيتا وأرسهتا عن برنامج للتأهيل املجتمعي يقدم خدمات صحية جمانية لألشخاص 
الذين فقدوا أحد أطرافهم. وقامت أنيتا بزيارة هذا البنامج يف املركز الصحي القريب من قريتها. ومتت معاينة 
جدعة الطرف املبتور لضامن االلتئام السليم وجرى فحص ساقها/قدمها اليرسى ملالحظة وجود أي تغيريات 

يف اإلحساس أو دوران الدم فيها. واطلعت أنيتا عىل معلومات بشأن مرض السكري وكيفية السيطرة عىل احلالة 
باستخدام األدوية، وممارسة التامرين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي مناسب. وتعلمت أيضا كيفية العناية 
السليمة بالقدم لتجنب برت ساقها اليرسى يف املستقبل. كام أعطيت أنيتا عكازات ودربت عىل كيفية استخدامها.

ويف وقت الحق زار فريق من املختصني الصحيني املركز الصحي وزّود أنيتا بطرف اصطناعي وزوج من 
األحذية اجليدة لضامن محاية قدمها اليرسى من األذى. كام تم تدريبها لضامن قدرهتا عىل امليش بشكل صحيح 

مع ذلك الطرف االصطناعي، وقام العاملون ببنامج التأهيل املجتمعي بتثبيت قضيبني متوازيني خارج كوخها 
حتى تتمكن من ممارسة امليش بوجود الطرف االصطناعي يف املنزل. وشيئًا فشيئًا حتسنت ثقة أنيتا بنفسها، حتى 

أصبحت قادرة عىل امليش بشكل مستقل مع طرفها االصطناعي والعودة إىل املهام املنزلية والعمل يف احلقول. وال 
زالت أنيتا تواظب عىل أخذ دوائها وجتري الفحوصات الطبية بانتظام. وتقول أنيتا أن نوعية حياهتا قد حتسنت 

وأهنا نجحت بمساعدة من برنامج التأهيل املجتمعي واآلخرين يف توقي حدوث املزيد من املضاعفات الصحية 
نتيجة للداء السكري.

اهلنداإلطار 9

ما الذي تعنيه الوقاية لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

كام هو حال مجيع الناس، يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لعوامل خطر يتوجب عليهم معها احلصول عىل رعاية 
صحية وقائية بشكل منتظم، كاللقاحات مثاًل. ومع ذلك، قد حيتاج هؤالء أيضًا إىل تدخالت مستهِدفة ومتخصصة 
ألهنم كثريًا ما يكونون أكثر عرضة للمخاطر الصحية املوجودة يف املجتمع. فعىل سبيل املثال، يف حاالت الفقر نجد 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم الفئة األقل حصوالً عىل املياه اآلمنة ومرافق الرصف الصحي. وقد جيبهم ضعف 
للمخاطر  صحتهم  يعرض  مما  صحية،  غري  ممارسات  اتباع  عىل  منها  واالستفادة  املرافق  هذه  إىل  الوصول  إمكانية 
ويساهم يف إبقائهم ضمن صفوف الفقراء غري قادرين عىل حتسني سبل عيشهم )26(. ويف هذه احلاالت، قد يتعني 

توفري مرافق ذات تسهيالت خاصة أو إدخال بعض التعديالت عىل املرافق القائمة لتلبية حاجة ذوي اإلعاقة.
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كام أن ذوي اإلعاقة عرضة لإلصابة بحاالت صحية مرضية ثانوية )أي مشاكل صحية أو مضاعفات تتصل بحالتهم 
واألمل،  املفاصل،  وتقفع  البولية،  املسالك  والتهابات  الفراش،  تقرحات  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  األولية(.  الصحية 
والسمنة، وهشاشة العظام واالكتئاب. ويمكن معاجلة هذه األمراض الثانوية عن طريق التدخل املبكر، ويمكن منع 
وقوع العديد منها متامًا. فعىل سبيل املثال، يمكن للشخص املصاب بشلل سفيل الوقاية من حدوث تقرحات الفراش 

عن طريق العناية اجليدة باجللد، والوقاية من التهابات املسالك البولية عن طريق التدبري اجليد لعملية التبول.

اإلطار 10

جعل البيئة املنزلية سهلة االستخدام لذوي اإلعاقة

قدمت هانديكاب إنرتناشونال Handicap International الدعم لتأسيس وحدة إلصابات احلبل الشوكي 
يف مستشفى التأهيل الواقع يف مدينة هوشيه منه، يف فييت نام. وكان موظفو التأهيل املجتمعي العاملون يف هذه 

الوحدة مسؤولني عن متابعة حاالت املرىض بعد مغادرهتم للمستشفى، هبدف منع إصابتهم بحاالت صحية 
ثانوية وضامن سهولة احلركة بالكرايس املتحركة يف منازهلم. وقد حاول موظفو التأهيل املجتمعي بذل ما يف 
وسعهم ملتابعة مجيع املرىض، ولكن نظرا ملحدودية املوارد البرشية واتساع املنطقة التي يغطيها املستشفى فقد 

متكنوا من متابعة 25% فقط من األفراد، ويف كثري من األحيان تعذرت متابعة من هم يف أشد احلاجة إىل ذلك. 
لذا فقد قرر العاملون الطبيون وموظفو التأهيل املجتمعي تنفيذ نظام جديد يتم بموجبه حتديد املرىض األوىل 

بالرعاية - وتم القيام بزيارات منزلية لألفراد األكثر تعرضًا للمخاطر يف حني جرى التواصل مع األفراد األقل 
عرضة للمخاطر عب املكاملات اهلاتفية مع إعطائهم كتيبات تثقيفية مناسبة. ونتيجة لذلك، شهد مستشفى 

التأهيل انخفاضًا يف احلاالت التي يتم إعادة إدخاهلا إىل املستشفى. وقد ثبت كذلك أن تلك املبادرة ذات جدوى 
من حيث التكلفة وأقل إرهاقًا ملوظفي التأهيل املجتمعي.

ما الذي تعنيه الوقاية لألشخاص غري املعاقني؟

ال تقل الوقاية يف أمهيتها بالنسبة لألشخاص غري ذوي اإلعاقة عام هو احلال بالنسبة لذوي اإلعاقة. إذ يمكن الوقاية 
80% من  الوقاية من  املثال يمكن  ترتافق مع االعتالل واإلعاقة، فعىل سبيل  التي  الصحية  الكثري من احلاالت  من 
الطفولة من  العمى يف مرحلة  يقرب من نصف حاالت  ما  أو عالجها ويمكن جتنب  البالغني  العمى لدى  حاالت 
وقد   .)27( الزرقاء  واملياه  الساد  مثل  الوالدة،  عند  التشوهات  وتصحيح  مبكر،  وقت  يف  األمراض  عالج  خالل 
 حث قرار مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسني بشأن: اإلعاقة، بام يف ذلك الوقاية، والتدبري العالجي، والتأهيل
العام حول أمهية قضية اإلعاقة، وتنسيق جهود مجيع  الوعي  الدول األعضاء عىل زيادة   )WHA58.23( )28( 

القطاعات للمشاركة يف أنشطة الوقاية من اإلعاقة.

من الرضوري توخي احلذر والتحيل باحلساسية عند الرتويج للبامج أو املبادرات التي تركز عىل الوقاية من احلاالت 
الصحية واالعتالالت املرتافقة مع اإلعاقة، ألن كثريًا من الناس داخل جمتمع ذوي اإلعاقة قد يرون يف هذه األنشطة 
إليها عىل أهنا حماولة للقضاء عىل وجود ذوي اإلعاقة. وينبغي أن ال يكون هناك أي  هتديدًا أو إهانة هلم وينظرون 
تضاد بني التدخالت الوقائية التي حتاول احلد من احلاالت الصحية املرتبطة باإلعاقة، وتلك التي تسعى إىل احلفاظ 

عىل صحة األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسينها )29(.

فييت نام
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األنشطة املقرتحة
نظرًا الرتباط الوقاية بشكل وثيق مع تعزيز الصحة والرعاية الطبية، من الرضورة بمكان أن نالحظ أن هناك تداخاًل 
بني األنشطة املقرتحة املذكورة يف مجيع العنارص الثالثة، وعليه نقرتح عىل القارئ أن يقوم بقراءهتا معًا. ويكون الرتكيز 
الرئييس هنا عىل أنشطة الوقاية األولية؛ ولن يتم التطرق هنا إىل موضوعات العنف وفريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز، حيث سيتم تناوهلام يف املكون االجتامعي والفصل التكمييل املتعلق بالتأهيل املجتمعي وفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز.

تيسري إتاحة خدمات الربامج الوقائية القائمة واالستفادة منها

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي مجع املعلومات عن أنشطة الوقاية املوجودة 
يف جمتمعاهتا والعمل مع برامج الوقاية لتشمل ذوي اإلعاقة يف فعالياهتا، 
مما يضمن تغطية أكب هلذه البامج. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

تقوم بام ييل:

التأكد من أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم عىل علم بأنواع 	•
أنشطة الوقاية املتاحة يف جمتمعاهتم؛

التأكد من أن يكون العاملون يف جمال الصحة عىل بينة من احتياجات 	•
األشخاص ذوي اإلعاقة؛

الوقاية متاحة بأشكال 	• بأنشطة  املتعلقة  التأكد من أن تكون املعلومات 
مناسبة ومتوافرة يف العديد من املواقع القريبة من أماكن سكن الناس؛

مة 	• حتديد ما إذا كانت املواقع التي جتري فيها أنشطة الوقاية مصمَّ
بطريقة تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة االستفادة منها واستعامهلا بيرس. 

ويف حال مل تكن كذلك يتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي اقرتاح أفكار وحلول عملية جتعل هذه األماكن سهلة 
الستخدام ذوي اإلعاقة؛    

حتديد ما إذا كان باإلمكان توفري خدمات الوقاية يف مواقع بديلة، مثل البيئات املنزلية، عندما يصعب الوصول 	•
إليها.

 تلبية احتياجات مستخدمي الكرايس املتحركة 
يف منطقة كورغوشو Korogocho بنريويب يف كينيا، يوجد مركز صحي تديره منظمة غري حكومية. ومل يكن 

بناء هذا املركز يسمح بدخول الكرايس املتحركة بسبب وجود درج. ونتيجة لذلك مل تكن برامج التطعيم متاحة 
لألشخاص ذوي اإلعاقات اجلسدية )مثل األطفال الذين لدهيم شلل دماغي(، لذلك كان العاملون الصحيون 

ينصحون األرس بالتوجه إىل مركز للتأهيل يف املدينة. وملعاجلة األمر، نظم برنامج التأهيل املجتمعي اجتامعًا ملناقشة 
هذه املسألة مع العاملني الصحيني، وتم التوصل إىل حل بسيط وافق املركز الصحي بموجبه عىل تطعيم األطفال 

ذوي اإلعاقة يف الطابق األريض من املبنى.

كينيااإلطار 11
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تعزيز أنامط احلياة والسلوكيات الصحية والرتويج هلا 

يمكن للسلوكيات الصحية اجليدة مثل االمتناع عن التدخني احلد من تناول الكحول وتناول الطعام الصحي وممارسة 
الرياضة بشكل منتظم وارتداء الواقي املطاطي أثناء ممارسة اجلنس أن حتد من خماطر اإلصابة باالعتالالت الصحية. 
إطالق  مثل  السليمة،  الصحية  السلوكيات  لتشجيع  الصحة  تعزيز  اسرتاتيجيات  الوقاية  برامج  تستعمل  ما  وعادة 
محالت التوعية إليصال رسائل الوقاية يف املجتمعات املحلية، وتثقيف األفراد. انظر عنرص تعزيز الصحة للتعرف 

عىل األنشطة املقرتحة لتعزيز السلوكيات الصحية اجليدة.

تشجيع التطعيم

ينبغي توفري برامج التطعيم ضد األمراض، داخل كل جمتمع، وجعلها متاحة للفئات األكثر عرضة للخطر، ونذكر 
من هذه التطعيامت عىل سبيل املثال التلقيح ضد شلل األطفال والدفترييا والكزاز واحلصبة للرضع وصغار األطفال 

والتلقيح ضد الكزاز للنساء احلوامل. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن:

تشارك بفاعلية يف محالت التوعية الرامية إىل تشجيع تطعيم مجيع أفراد املجتمع بام يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
اإلعاقة، 	• التطعيم لألشخاص ذوي  أمهية  لتثقيفهم حول  األولية  الصحية  الرعاية  العاملني يف جمال  مع  تتواصل 

السيام األطفال منهم، برصف النظر عن االعتالالت القائمة لدهيم؛
تعمل مع خدمات الرعاية الصحية األولية لضامن متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم من الوصول إىل 	•

برامج التطعيم يف جمتمعاهتم؛
تعمل عىل التأكد من أن األشخاص الذين يتلقون الدعم واملساعدة من برامج التأهيل املجتمعي قد تلقوا التطعيامت 	•

املوص هبا، مثل األطفال ذوي اإلعاقة، وإخواهنم وأخواهتم، واألمهات احلوامل ممن لدهين أطفال ذوو إعاقة؛
توفر املعلومات عن مواقع اخلدمات اآلمنة وذات السمعة احلسنة، لألشخاص الذين مل يتلقوا التطعيامت املوص 	•

هبا وتساعدهم عىل الوصول إىل هذه اخلدمات عند الرضورة؛
إىل 	• الوصول  الذين ال يستطيعون  بديلة لألشخاص  ترتيبات  الرعاية الصحية األولية لوضع  تعمل مع خدمات 

برامج التطعيم، مثل األطفال ذوي اإلعاقة الذين ال يذهبون إىل املدرسة.

ماليزيا اإلطار 12

إنقاذ حياة الصغار

يعمل برنامج التأهيل املجتمعي الوطني يف ماليزيا بشكل وثيق جدًا مع خدمات الرعاية الصحية األولية لضامن 
قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الوصول إىل األنشطة التي يقوم هبا العاملون يف الرعاية الصحية األولية، بام يف 

ذلك التطعيم ضد احلصبة األملانية لألمهات الشابات وبرامج تطعيم األطفال.
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ضامن احلصول عىل تغذية صحيحة 

عادة ما ينتج سوء التغذية عن عدم احلصول عىل ما يكفي من الطعام واتباع العادات الغذائية السيئة، وهو سبب شائع 
للمشاكل الصحية. ويعد ضامن الغذاء الكايف والتغذية املالئمة يف املجتمعات مسؤولية العديد من قطاعات التنمية، 
والتي ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي التعاون معها. وبالنسبة لقطاع الصحة، هناك بعض األنشطة املقرتحة التي 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي القيام هبا، من قبيل: 

ضامن قدرة العاملني يف برامج التأهيل املجتمعي عىل التعرف عىل األشخاص )سواء ذوي اإلعاقة منهم وغري ذوي 	•
اإلعاقة( الذين تبدو عليهم عالمات سوء التغذية وإحالتهم إىل الكوادر الصحية إلجراء التقييم السليم للحالة 

ومعاجلتها؛ 
األخرى 	• الورقية  والنباتات  السبانخ  مثل  حمليًا،  تتوفر  التي  وبالفيتامينات  باحلديد  الغنية  األغذية  تناول  تشجيع 

واحلبوب الكاملة والفواكه – ويمثل رشح بعض الطرق منخفضة التكلفة لتحضري مأكوالت مغذية أحد السبل 
لتشجيع الناس عىل تناول األطعمة املغذية؛ 

ضامن حصول األطفال ذوي اإلعاقة عىل الغذاء الكايف واملناسب - فعادة ما يتم إمهال األطفال ذوي اإلعاقة، 	•
وخصوصًا من لدهيم مشاكل يف تناول الطعام؛ 

حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لدهيم صعوبات يف تناول الطعام، مثل األطفال الذين لدهيم شلل دماغي 	•
معاجلي  إىل  وإحالتهم  والبلع،  املضغ  يف  مشاكل  ويواجهون 

النطق واللغة حيثام أمكن ذلك؛ 
الكفيلة 	• الطرق  حول  لألرس  بسيطة  اقرتاحات  تقديم 

بمساعدة ذوي اإلعاقة يف تناول الطعام والرشاب، مثل 
حتديد وضعيات اجللوس املناسبة للشخص ذي اإلعاقة 

بحيث يكون اإلطعام أكثر أمنًا وسهولة؛ 
والتأكد 	• املجتمع  يف  املتاحة  التغذية  مبادرات  حتديد 

االستفادة  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرة  من 
بشكل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تضمني  مثل  منها، 

فعال يف البامج التي ترصد النمو وتوفر املغذيات زهيدة 
املقدار واألغذية التكميلية؛ 

املكمالت 	• عىل  واحلصول  احلمل  أثناء  الرعاية  طلب  عىل  احلوامل  النساء  وتشجيع  الطبيعية  الرضاعة  تشجيع 
املحتوية عىل احلديد ومحض الفوليك )انظر تيسري احلصول عىل الرعاية الصحية لألم والطفل، الحقًا(.
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اهلند اإلطار 13

اكتساب القوة من خالل التغذية
دأبت مؤسسة سانجيفيني ترست Sanjivini Trust الكائنة يف مدينة بنغالور اهلندية عىل العمل مع النساء 

واألطفال ألكثر من عقد من الزمن. وكان من أبرز مداخالهتا التصّدي ملشكلة سوء التغذية لدى األطفال السيام 
أولئك الذين تقل أعامرهم عن مخس سنوات. واقتناعًا منها بأن سوء التغذية لدى الكثري من أطفال األرس الفقرية 

حيدث خالل فرتة االنتقال من الرضاعة الطبيعية إىل تناول األغذية شبه الصلبة ثم إىل األغذية الصلبة، بسبب 
عدم توافر املواد الغذائية املناسبة، فقد قامت هذه املؤسسة بتوفري مكمل غذائي -  وهو عبارة عن مسحوق غني 

ببوتينات الطاقة - جلميع األطفال ممن لدهيم سوء تغذية مرة واحدة كل شهر. وجيري تدريب املتطوعني عىل 
إعداد املكمل الغذائي وتوزيعه عىل األطفال الذين يعانون سوء التغذية بعد التعرف عليهم. ويتم تقديم معلومات 
تثقيفية تغذوية لألمهات تبني كيفية إعداد وجبات مغذية منخفضة التكلفة باستخدام احلبوب واخلرضوات املتاحة 

حمليًا. كام تعمل املؤسسة بالتعاون مع املنظامت األخرى التي تقدم خدمات التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقة، من 
خالل توفري املكمل الغذائي هلم. وقد واظب األطفال ممن لدهيم احتياجات خاصة، مثل من لدهيم مشاكل يف 

تناول الطعام، عىل استخدام املكمل الغذائي وأفادوا منه بشكٍل كبري.

أفرين طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات لدهيا شلل دماغي، وهي تعيش مع والدهيا وأختيها يف األحياء الفقرية 
من منطقة إلياسناجار Illyasnagar، يف مدينة بنغالور. ويعمل والداها يف مصنع حميل مقابل أجر يومي يعادل 
70 روبية. وكانت أرسة أفرين قد هاجرت إىل بنغالورعندما كان عمرها ست سنوات. وأصيبت أفرين بالشلل 

الدماغي بسبب حدوث مضاعفات أثناء والدهتا، وكانت تتغذى عىل األطعمة السائلة فقط. ونتيجة لذلك كانت 
تعاين من سوء تغذية وباتت طرحية الفراش وضعيفة النمو، وعانت بصورة متكررة من اإلسهال ونوبات الرصع. 

كان العامل يف برنامج التأهيل املجتمعي غري قادر عىل إعطاء أفرين أي شكل من أشكال العالج بسبب حالتها، 
ونظرًا لذلك تم إعطاؤها املكمل الغذائي ملدة سنة واحدة مما أدى إىل حتسن حالتها الصحية تدرجييًا واكتساهبا 

بعض القوة. وحاليًا تذهب أفرين إىل مركز للتدريب لتلقي العالج والتحفيز؛ وتشعر أرسهتا بسعادة غامرة هلذا 
التحسن يف حالتها، كام أن والدهتا أصبحت قادرة عىل إدخال أطعمة أخرى يف غذائها.

تيسري احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل

إن الرعاية أثناء احلمل وخدمات الرعاية املاهرة أثناء الوالدة وبعد الوالدة من شأهنا احلد من خماطر تعرض األمهات 
التأهيل  لبامج  وينبغي  اإلعاقة.  إىل  تؤدي  قد  التي  االعتالالت  و/أو  الصحية  باحلاالت  اإلصابة  خلطر  والرضع 

املجتمعي أن تعمل عىل:

حتديد اخلدمات الصحية املخصصة لألمهات املتوافرة يف املجتمع املحيل، مثل الرعاية أثناء احلمل؛	•
تزويد مجيع النساء باملعلومات حول اخلدمات الصحية املخصصة لألمهات وتشجيعهن عىل احلصول عليها؛	•
املخصصة 	• الصحية  الرعاية  خدمات  إىل  الوصول  عليهن  تعذر  ما  إذا  اإلعاقة  ذوات  للنساء  إضايف  دعم  تقديم 

لألمهات، مثل بذل جهود ملنارصهتن إذا ما كان هناك متييز ضدهن داخل نظام الرعاية الصحية؛
إحالة النساء وأرسهن إىل خدمات اإلرشاد الوراثي إذا كانت لدهين أسئلة حمددة أو خماوف متصلة باحلمل احلايل 	•

أو املقبل، فمثاًل قد يتساءل زوجان لدهيام طفل ذو إعاقة عام إذا كان طفلهام القادم سريث نفس احلالة/االعتالل؛



الوقاية     31

تقديم املشورة للخدمات الصحية حول املسائل املتعلقة بحصول احلوامل من ذوات اإلعاقة عىل هذه اخلدمات 	•
املستشفيات/غرف  مباين  جعل  وكيفية  املناسبة  التواصل  أساليب  حول  االقرتاحات  تقديم  مثل  هلن،  وإتاحتها 

الوالدة يسهل الوصول إليها واستعامهلا من قبل ذوات اإلعاقة؛
معرفة ما إذا كانت هناك برامج لتدريب القابالت العامالت يف املجتمعات املحلية، واحلرص عىل أن تشتمل هذه 	•

البامج عىل معلومات عن اإلعاقة والتعرف املبكر عىل االعتالالت؛
تشجيع األرس عىل تسجيل األطفال ذوي اإلعاقة لدى السلطات املحلية عند الوالدة.	•

 التخفيف من اإلجهاد املصاحب للحمل  
يف بعض القرى الواقعة يف شامل غرب منغوليا، يعاين كثري من النساء من خلع يف مفصل الفخذ؛ وعندما تصبح 
املرأة حاماًل فإن الوزن الزائد الذي ينجم عن احلمل يلقي بمزيد من اإلجهاد عىل فخذها مما يتسبب بتفاقم األمل 

واإلعاقة لدهيا. ويعمل أحد البامج الوطنية للتأهيل املجتمعي يف منغوليا مع هؤالء النساء ويقدم هلن املشورة فيام 
يتعلق بتنظيم الفرتات الفاصلة بني احلمل والذي يليه، واحلصول عىل الراحة الكافية خالل املراحل املتقدمة من 

احلمل.

منغوليااإلطار 14

الدعوة إىل رضورة توافر املياه النظيفة وتعزيز خدمات الرصف الصحي

تساهم التدابري املتصلة باملياه والرصف الصحي يف حتسني العيش الصحي واحلد من اإلعاقة. ويمكن لبامج التأهيل 
املجتمعي أن تساعد عىل ضامن مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل:

التحدث إىل األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم للتعرف عىل العوائق التي يواجهوهنا عند الوصول إىل مصادر 	•
املياه ومرافق الرصف الصحي واستخدامها. فعىل سبيل املثال قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة غري قادرين عىل 
ألن  و/أو  للغاية  قاسية  املكان  تضاريس  ألن  و/أو  عنها،  جدًا  بعيدًا  يسكنون  ألهنم  املياه  مصادر  إىل  الوصول 

الطريقة املتبعة للحصول عىل املياه من اآلبار صعبة جدًا؛
املياه والرصف 	• املسؤولة عن  املحلية واملؤسسات  السلطات  جعل 

االقرتاحات واألفكار  العوائق وتقديم  بينة من هذه  الصحي عىل 
عن طرق التغلب عىل تلك العوائق عب الرشاكة مع ذوي اإلعاقة 

وأفراد أرسهم؛
كسب تأييد السلطات املحلية والعمل معها من أجل تكييف املرافق 	•

للمراحيض  بناء مرافق جديدة، مثل تركيب مقاعد  القائمة و/أو 
لألشخاص  عليه  االستناد  يمكن  درابزين  وتثبيت  مرتفعة  تكون 
غري القادرين عىل استخدام املرحاض العريب )أي املرحاض الذي 

يستعَمل يف وضعية القرفصاء(؛
تشجيع أفراد املجتمع عىل دعم ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة إذا 	•

ما دعت احلاجة، مثل حث اجلريان عىل مرافقة الشخص ذي اإلعاقة عند ذهابه جللب املياه.
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تقديم املساعدة للوقاية من اإلصابات

ينتج كثري من حاالت اإلعاقة عن اإلصابات التي حتدث يف املنزل أو العمل أو املجتمع. ويف كثري من األحيان نجد 
أن البالغني واألطفال من ذوي اإلعاقة هم أيضًا أكثر عرضة خلطر اإلصابات. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

يكون هلا دور يف الوقاية من اإلصابات يف جمتمعاهتا املحلية عن طريق:

الطرق( وحتديد 	• والتصادمات عىل  والغرق  احلروق  )مثل  املنزل واملجتمع  الرئيسية لإلصابة يف  األسباب  حتديد 
الفئات األكثر عرضة للخطر )مثل األطفال(؛

يتم هذا من خالل محلة 	• أن  منها؛ ويمكن  الوقاية  الشائعة لإلصابات، وكيفية  باألسباب  املجتمع  الوعي يف  بناء 
لتعزيز الصحة )انظر مكون تعزيز الصحة(؛

العمل مع السلطات املحلية واجلامعات املجتمعية حول اإلجراءات التي جيب اختاذها للحد من حدوث اإلصابات 	•
يف املنزل واملجتمع، مثل تفادي وقوع اإلصابات خالل االحتفاالت الكبرية؛

املنزل، مثل مراقبة األطفال عندما يكونون عىل 	• تقديم اقرتاحات لألرس حول كيفية تفادي وقوع اإلصابات يف 
مقربة من املاء أو من مصدر مكشوف للنريان، وحفظ السموم يف مكان مغلق بعيدًا عن متناول األطفال، وإبعاد 

األطفال عن الرشفات وحواف األسقف والسالمل، وعدم السامح لألطفال باللعب باألدوات احلادة؛
تثقيف أصحاب العمل والعامل حول كيفية تفادي وقوع إصابات يف مكان العمل، مثل ارتداء معدات السالمة 	•

املناسبة يف مواقع البناء )األحذية واخلوذات والقفازات وواقيات األذن(؛
تثقيف أطفال املدارس بشأن السالمة عىل الطرق، مثل حول كيفية عبور الطرق بأمان، وارتداء أحزمة األمان يف 	•

السيارات، وارتداء اخلوذات عند ركوب الدراجات اهلوائية والدراجات البخارية.

تقديم املساعدة للوقاية من احلاالت الصحية الثانوية

إن األشخاص ذوي اإلعاقة من مجيع األعامر معرضون خلطر احلاالت الثانوية املصاحبة إلعاقتهم. ويمكن لبامج 
التأهيل املجتمعي تعزيز اسرتاتيجيات الوقاية األولية للحد من احتامالت إصابة هؤالء األشخاص بتلك احلاالت. 

ومن املحبذ أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي بام ييل:

ضامن علم ودراية األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم باحلاالت الثانوية التي ترتبط عادة بإعاقاهتم،   فعىل 	•
سبيل املثال جيب عىل من لدهيم إصابات يف احلبل الشوكي أو السنسنة املشقوقة spina bifida )وأرسهم( أن 

يكونوا مدركني أهنم عرضة ملخاطر حدوث التهابات يف املسالك البولية بشكل كبري؛
احلاالت 	• حدوث  من  بالوقاية  الكفيلة  االسرتاتيجيات  حتديد  عىل  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مساعدة 

التغذية  واتباع  الرياضية،  التامرين  ممارسة  مثل  صحية  حياة  وأنامط  سلوكيات  اعتامد  املثال  سبيل  عىل  الثانوية، 
اجليدة، وإجراء فحوصات صحية منتظمة، واحلفاظ عىل مستوى جيد من النظافة، واالنضامم إىل مجاعات املساعدة 

الذاتية؛
التأكد من أن أي أجهزة ُمساِعدة تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة ال تتسبب يف خماطر تتصل باحلاالت الثانوية، فعىل 	•

سبيل املثال يتعني تركيب األطراف االصطناعية بطريقة سليمة بحيث ال تسبب عالمات محراء يمكن أن تؤدي إىل 
حدوث تقرحات نامجة عن الضغط.
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مقدمة
عنها.  الناجتة  االعتالالت  أو  و/  الصحية  احلاالت  ومعاجلة  وتقييم  كشف  أهنا  عىل  الطبية  الرعاية  تعريف  يمكن 
عالج  )مثل  التأثري  من  واحلد  املالريا(،  أو  اجلذام  عالج  )مثل  عالج  توفري  عىل:  تعمل  أن  الطبية  للرعاية  ويمكن 
الرصع(، والوقاية من االعتالالت التي يمكن جتنبها )مثل عالج مرض السكري للوقاية من العمى(. إن احلصول 
عىل رعاية طبية ذات جودة عالية، عند اللزوم وكلام اقتضت احلاجة، هو أمر بالغ األمهية للحفاظ عىل صحة جيدة 

ونشاط مقبول )30(، السيام بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يعانون من مستويات مرتدية من الصحة.

أرشنا يف التمهيد، إىل املادة 25  من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتدابري التي يتعني 
تزويد  ذلك:  يف  بام  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  املتاحة  الصحية  باخلدمات  يتعلق  فيام  اختاذها  األعضاء  الدول  عىل 
التكلفة  أو ذات  املجانية  الصحية والبامج  الرعاية  التغطية واجلودة واملستوى من  بنفس  األشخاص ذوي اإلعاقة 
املعقولة املقدمة إىل األشخاص اآلخرين؛ وتقديم تلك اخلدمات الصحية تبعًا حلاجة األشخاص ذوي اإلعاقة وعىل 
وجه التحديد احلاجة الناشئة عن إعاقتهم، بام يف ذلك الكشف املبكر والتدخل عند االقتضاء؛ وتوفري اخلدمات يف 

مواقع أقرب ما تكون إىل أماكن عيش أولئك األشخاص )2(.  

كام تبني القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة )23( جمموعة من املسؤوليات امللقاة 
قدم  عىل  للمشاركة  مسبق  كرشط  الطبية  الرعاية  عىل  الضوء  وتسلط  الطبية  بالرعاية  يتعلق  فيام  البلدان  عاتق  عىل 

املساواة يف مجيع أنشطة احلياة.

جمتمعاهتم  ضمن  والعمل  املوحدة  والقواعد  باالتفاقية  االسرتشاد  املجتمعي  التأهيل  برنامج  يف  للعاملني  ويمكن 
الشاملة  الطبية  الرعاية  إىل  املناسب  الوقت  يف  الوصول  عىل  قادرين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  كون  لضامن  املحلية 

للجميع واملالئمة.

الرعاية الطبية



ن الصحي     34 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 2: املكوِّ

تنزانيا اإلطار 15

التغيري الكبري الذي حصل لعدنان

تعيش أيرين وحممد يف مجهورية تنزانيا املتحدة. وشعر هذان الزوجان بسعادة غامرة عندما ولد هلام عدنان الذي 
جاء بعد أخته الكبى التي تبلغ من العمر ست سنوات، حيث انتظر الزوجان فرتة طويلة قبل أن يرزقا هبذا 

الطفل الثاين. وعندما اقرتب عدنان من الشهر الثاين الحظ والداه أن رأسه بدا وكأنه آخذ يف الصغر. فاصطحبت 
أيرين وحممد ابنهام عدنان إىل املستشفى املحيل لتلقي الرعاية الطبية. وتم إجراء صور باألشعة السينية أخب بعدها 

األطباء الزوجني أنه ال يوجد ما يبعث عىل القلق لدى عدنان. ولكن مع تقدم عدنان يف العمر بات واضحًا أنه غري 
قادر عىل إنجاز بعض الوظائف البسيطة أو اتباع اإلرشادات األساسية، وأصبح سلوكه شيئًا فشيئًا مدعاة للحرية، 

كام تعرض لنوبات متكررة من االختالجات. وتوضح أيرين ما كان حيدث البنها فتقول »مل يكن يتكلم أبدًا أو 
يصدر الكثري من األصوات، لذلك مل أظن أبدًا أنه كان يفهم أي يشء، ويف الواقع مل أتكلم معه بأي يشء. ومل يكن 

يعي مغزى ما أقول؟ وكانت ترصفاته تسوء شيئًا فشيئًا.«

مل يتمكن عدنان من امليش إال بعد أن بلغ الرابعة من العمر وذات يوم عندما كان يلعب يف الشارع الحظه أحد 
املارة وإدراكًا منه أنه يعاين من اعتالل ذهني قام بإخبار أيرين وحممد عن برنامج تأهيل جمتمعي حميل تديره إحدى 

املنظامت غري احلكومية يسمى التأهيل املجتمعي الشامل يف تنزانيا. فاتصل والدا عدنان هبذا البنامج وطلبا من 
القائمني عليه الدعم واإلرشاد. ورشعت إحدى العامالت يف البنامج وتدعى األم كيتنج بزيارة منزل األرسة 

بصورة منتظمة مقدمة هلا املعاجلة واملعلومات التثقيفية. كام ساعدت األرسة يف احلصول عىل الرعاية الطبية ملعاجلة 
نوبات الرصع التي يتعرض هلا الطفل. ونتيجة لذلك أصبح عدنان يتناول بانتظام دواًء لضبط نوبات الرصع.

تقول أيرين »قبل أن أنضم إىل هذا البنامج كان عدنان غري قادر عىل القيام بأي يشء بمفرده. ومل يكن يستطيع 
األكل أو ارتداء املالبس بنفسه أو غسل يديه، ومن ثم فهو مل يكن مستقرًا أو سعيدًا. ومل يكن يفعل شيئًا قط 

سوى التجول وكثريًا ما كان يتوه عن املنزل. واحلقيقة إنني مل أكن أعلم كيف أترصف مع حالته هذه. لقد كان 
التدريب مفيدًا حقًا السيام يف تقديم اإلرشادات. وأصبحت اليوم أحتدث إىل طفيل طوال الوقت وأصبح يعي ما 

أقوله، وأصبح قادرًا عىل محل املاء وإطعام نفسه وغسل وجهه. وقد رشحت له عدة مرات طريق العودة إىل املنزل 
من موقع مصدر املياه حيث 

كنت عىل الدوام أوضح 
له العالمات التي جيب أن 
يبحث عنها وأصبح قادرًا 

عىل العودة إىل املنزل بنفسه 
إذا ما تاه عن الطريق. عدنان 
يتناول أدوية الرصع بانتظام 

ومل يعد يصاب بنوبات 
الرصع. إنه لتحول كبري عن 

السابق.«
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اهلدف
أن يتمكن ذوو اإلعاقة من احلصول عىل الرعاية الطبية العامة منها والتخصصية بناًء عىل احتياجاهتم الفردية.

دور التأهيل املجتمعي 
الطبية لضامن متكني  تقديم اخلدمات  بالتعاون مع ذوي اإلعاقة وأرسهم ومراكز  العمل  املجتمعي هو  دورالتأهيل 
ذوي اإلعاقة من احلصول عىل اخلدمات الكفيلة بتشخيص احلاالت الصحية واالعتالالت والوقاية منها وتقليلها إىل 

احلد األدنى و/ أو تصحيحها والشفاء منها. 

النتائج املرجوة
أن يصبح العاملون يف التأهيل املجتمعي عىل دراية بخدمات الرعاية الطبية وقادرين عىل تيسري إحالة ذوي اإلعاقة 	•

وأرسهم إىل املراكز الطبية القادرة عىل توفري الرعاية التي تستجيب الحتياجاهتم الصحية العامة منها والتخصصية. 
أن يتمكن ذوو اإلعاقة وأرسهم من احلصول عىل اخلدمات التي ترمي إىل االكتشاف املبكر للحاالت الصحية 	•

واالعتالالت )خدمات التحري عن األمراض(. 
أن تقدر مرافق الرعاية الطبية عىل استيعاب ذوي اإلعاقة وأن تتيح املجال بشكل أكب لألشخاص ذوي اإلعاقة  	•

للوصول إليها واالستفادة من  خدماهتا.
أو 	• االعتالالت  من  أمكن  ما  التقليل  هبدف  اجلراحية  الرعاية  خدمات  عىل  احلصول  عىل  اإلعاقة  ذوو  يقدر  أن 

تصحيحها، مما يسهم يف حتسني صحتهم وفعاليتهم البدنية. 
أن يطور  األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم مهارات تدبري الشؤون الذاتية ليتمكنوا معها من طرح األسئلة ومناقشة 	•

اخليارات العالجية واختاذ قرارات مستنرية عن دراية بشأن الرعاية الطبية، وتدبري حاالهتم الصحية.
أن يزداد وعي العاملني يف الرعاية الطبية باالحتياجات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن حيرتموا حقوق هؤالء 	•

وكرامتهم وأن يقدموا هلم اخلدمات الطبية ذات اجلودة العالية.

املفاهيم الرئيسية

أنامط الرعاية الطبية

الكثري من النظم الصحية يف البلدان ذات الدخل املنخفض تقوم عىل ثالثة مستويات من الرعاية الصحية: الرعاية 
األولية، والثانوية، والثالثية. وعادة ما تتصل هذه املستويات من الرعاية ببعضها من خالل نظام لإلحالة، فمثاًل يقوم 
الثانوية عند الرضورة. وعىل  الرعاية  التي تقدم  املرافق  الرعاية الصحية األولية بإحالة األشخاص إىل  العاملون يف 
الرعاية الصحية  التداخل بني كل مستوى من هذه املستويات كأن جيري تقديم  أنه حيدث دومًا نوع من  الرغم من 
األولية أحيانًا يف مرفق يقدم عادة الرعاية الصحية الثانوية، فمن الرضورة بمكان عىل العاملني يف التأهيل املجتمعي 
أن يتفهموا الفوارق األساسية بني هذه املستويات لكي يتمكنوا من تيسري وصول ذوي اإلعاقة وأفراد  أرسهم إىل 

هذه اخلدمات.
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يشري املستوى األويل من الرعاية إىل الرعاية الصحية األساسية املقدمة عىل مستوى املجتمع؛ فعادة ما يتم تقديم هذه 
الرعاية من خالل املراكز الصحية والعيادات، ودومًا تكون بمثابة نقطة االتصال األوىل للناس مع النظام الصحي. 
وتشتمل الرعاية الطبية املقدمة عىل املستوى األويل عىل العالجات البسيطة قصرية األمد للحاالت احلادة )كحاالت 
العدوى وااللتهابات مثاًل( واملعاجلة الروتينية للحاالت املزمنة )كاجلذام والرصع والسل والسكري(. وتعمل برامج 
التأهيل املجتمعي عىل مستوى املجتمع املحيل، فهي بالتايل قريبة يف عملها من خدمات الرعاية الصحية األولية )14(.

أما املستوى الثانوي من الرعاية فيشري إىل اخلدمات الطبية األكثر ختصصًا التي تقدم من خالل العيادات الكبرية أو 
املستشفيات التي عادة ما تتواجد عىل مستوى املقاطعة. وتوفر الرعاية الصحية األولية حلقة وصل هامة مع الرعاية 

الثانوية من خالل آليات إحالة املرىض.

بالتعاون مع كوادر  يقدمها خمتصون طبيون  التي  التخصص  عالية  الطبية  الرعاية  يمثل  الرعاية  الثالثي من  املستوى 
املرىض عىل هذه اخلدمات يف  الطبيني وتستوجب استخدام تكنولوجيا متخصصة. وحيصل  التمريض واملساعدين 
الطبية  الرعاية  تتضمن  قد  اإلقليمي.  أو  الوطني  الصعيد  الرئيسية عىل  املدن  عادة يف  تقع  التي  الكبرية  املستشفيات 

املقدمة يف املستوى الثالثي جراحة الدماغ أو رعاية مرىض الرسطان أو جراحة تقويم العظام.

الرعاية الطبية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

العامة عوضًا عن  الطبية  الرعاية  التأهيل لتلقي  الطبية األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات  كثريًا ما حتيل الكوادر 
تقديم العالج هلم يف مرافق الرعاية الصحية األولية. وهذا مرده إىل أن تلك الكوادر ينقصها الوعي الكايف بأن ذوي 
حياهتم  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  عامة  صحية  حاالت  يواجهون  قد  الناس،  عموم  شأن  ذلك  يف  شأهنم  اإلعاقة، 
تضطرهم إىل احلصول عىل الرعاية الطبية، السيام الرعاية الصحية األولية. فعىل سبيل املثال قد حيتاجون إىل الرعاية 
الطبية ملعاجلة حاالت العدوى التنفسية أو اإلنفلونزا أو ارتفاع ضغط الدم أو حاالت التهابات األذن الوسطى أو 

السكري أو السل أو املالريا.

ويؤدي العاملون يف الرعاية الصحية دورًا هامًا يف الكشف املبكر عن احلاالت التي قد تؤدي إىل حدوث اعتالالت، 
فبعض  الثانوية(.  )الوقاية  مبكر  الصحية وعالجها يف وقت  املرضية  احلاالت  كافة  اكتشاف  بمكان  الرضورة  ومن 
احلاالت الصحية إذا مل يتم عالجها أو السيطرة عليها قد تؤدي إىل اعتالالت جديدة أو قد تفاقم من االعتالالت 
القائمة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة. والتدخل املبكر أقل إيالمًا، فضاًل عن أنه يتسم بمردودية وفعالية عالية من 

ناحية التكلفة وحيقق نتائج أفضل. 

أو  الوقت  الطبية لفرتة قصرية من  الرعاية  والكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة لدهيم احتياجات حمددة من حيث 
طوال حياهتم، فعىل سبيل املثال قد حيتاج ذوو اإلعاقة الذين لدهيم رصع أو الذين لدهيم مشكالت صحية نفسية إىل 
نظام عالجي دوائي يمتد لفرتات طويلة. كام أن بعض ذوي اإلعاقة قد يكونون بحاجة إىل تدخل جراحي ملعاجلة 

اعتالالهتم. 
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 الرصع  

الرصع )نوبات الرصع( عبارة عن اضطراب عصبي مزمن يؤدي عادة إىل اإلعاقة، السيام يف املناطق النامية. 
وكثريًا ما يواجه األشخاص الذين لدهيم رصع وأرسهم الوصم االجتامعي والتمييز. وهناك الكثري من املفاهيم 

املغلوطة واخلرافات بشأن الرصع واملعاجلة املناسبة له. فتشري الدراسات احلديثة التي أجريت يف بلدان مرتفعة 
الدخل وأخرى منخفضة الدخل إىل أن ما يقرب من 70% من األطفال والبالغني الذين جرى تشخيص إصابتهم 

بالرصع مؤخرًا يمكن عالجهم بنجاح )أي أنه يمكن السيطرة بشكل تام عىل نوبات الرصع التي تنتاهبم( 
باألدوية املضادة للرصع. وبعد معاجلة ناجحة لفرتة من سنتني إىل مخس سنوات يمكن سحب األدوية من حوايل 

70% من األطفال و60% من البالغني دون حدوث أي انتكاسات. إال أن ما يقرب من ثالثة أرباع املصابني 
بالرصع يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال حيصلون عىل املعاجلة التي حيتاجوهنا )31(.

منغوليااإلطار 16

اجلراحة

اجلراحة جزء من الرعاية الطبية، وعادة ما يتم تقديم اخلدمات اجلراحية يف املستويات الثانوية أو الثالثية من نظام الرعاية 
الصحية. فبعض أنواع اجلراحات قادر عىل تصحيح االعتالالت أو الوقاية أو احلد من التشوهات واملضاعفات التي 
قد ترتافق مع تلك اإلعاقات. وتتضمن األمثلة عىل اجلراحات كاًل من جراحة التخلص من الساد املتسبب يف ضعف 
البرص، وجراحة تقويم العظام ملعاجلة الكسور أو تشوهات احلبل الشوكي، واجلراحة الرتميمية ملعاجلة الشفة املشقوقة 

واحلنك املشقوق واحلروق واجلذام.

وهناك الكثري من األمور التي جيب أخذها بعني االعتبار قبل الرشوع باجلراحة؛ فقد ال متتلك األرسة املعرفة الكافية 
والفهم الرضوري فيام يتعلق باجلراحة، لذلك جيب تنويرها بشكل سليم حول الفوائد والعواقب التي قد ترتتب عىل 
اجلراحة. وغالبًا، تكون العمليات اجلراحية باهظة الكلفة، وبدون تغطية من الضامن االجتامعي أو التأمني الصحي 
قد يتعذر عىل الفقراء احلصول عليها. ويعتمد نجاح نتائج اجلراحة عىل املتابعة الشاملة بعد اجلراحة، حيث يمكن أن 
حيتاج بعض املرىض إىل املزيد من الرعاية الطبية والعالج واألجهزة املساعدة، األمر الذي يستوجب رضورة وجود 
صالت وثيقة بني املختصني الطبيني والعاملني يف التأهيل. ومن الرضوري أن نتذكر أن اجلراحة وحدها ليست بقادرة 

عىل معاجلة مجيع املشكالت التي قد تتصل باالعتالل واإلعاقة. 
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كينيا اإلطار 17

التعرف عىل السبل املمكنة
ولد باتريك بمقاطعة كينيوجو يف كينيا عام 1987 ولديه ما يعرف بحالة حنف األقدام clubfoot، وكانت 
أخته سارة بدورها قد ولدت ولدهيا نفس احلالة. ويقول باتريك أنه ظل يعيش مع هذه اإلعاقة حتى بلغ سن 
17 عامًا عندما سمع إعالنًا يف املذياع يطلب إىل األطفال ذوي اإلعاقة التوجه إىل مدينة كاموينجي. ويقول: 

»طيلة تلك السنوات كنت دومًا منعزالً عن أقراين. وعندما سمعت ذلك اإلعالن عب املذياع اعرتتني أحاسيس 
خمتلطة، مل أكن متأكدًا من أن هناك أي يشء يمكن فعله لقدَمي. وأخريًا توجهت إىل مركز اخلدمات اإليصالية يف 
كاموينجي حيث وجدت فيه العديد من األطفال ذوي اإلعاقة اآلخرين. مل أظن يف حيايت أبدًا أن هناك أشخاصًا 
آخرين قد يمرون بالتجارب ذاهتا. بعد إجراء عمليتني جراحيتني تم تصحيح قدمي وفوق كل ذلك رصت أنعم 

بسعادة ارتداء حذاء عادي اآلن، األمر الذي كان بمثابة احللم بالنسبة يل. ويصبح امليش أسهل مع كل يوم يميض. 
وخضعت أختي الصغرى التي تبلغ اليوم 14 عامًا جلراحة أيضًا. ومن الرضورة بمكان معرفة أنه تتوافر وتتاح 

يف مجيع املجتمعات املحلية إمكانية احلصول عىل خدمات طبية وتأهيلية لألطفال ذوي اإلعاقة. إذ مل يكن الناس 
يف منطقتنا يعلمون بوجود هذه اخلدمات. لذا، أبذل وأختي سارة ما يف وسعنا لتعريف أرسنا وأصدقائنا وجمتمعنا 

املحيل بتلك اخلدمات. إننا نشكل مع األشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرين جزءًا من املجتمع ونطمح إىل املشاركة 
يف الفعاليات املعتادة التي تتم عىل صعيد الكنائس واملدارس والتجمعات األخرى. ومنذ أن خضعنا أنا وأختي 
للجراحة، بات الكثري من الناس اليوم يعتقدون أنه من املمكن لألطفال ذوي اإلعاقة اآلخرين استعادة أملهم 

الضائع.« 

تدبري الشؤون الذاتية 

تدبري الشؤون الذاتية )عادة ما يشار هلا بالرعاية الذاتية أو تدبري شؤون الرعاية الذاتية( ال تعني تدبري شؤونك الصحية 
بدون التدخل الطبي. وتقتيض الرعاية الذاتية أن يقوم األفراد بالتحكم يف صحتهم – أي أن يكونوا مسؤولني عن 
اختاذ خيارات وقرارات عن دراية بشأن الرعاية الطبية، وأن يلعبوا دورًا فاعاًل يف تنفيذ خطط الرعاية الرامية إىل حتسني 
صحتهم واملحافظة عليها. وتستوجب الرعاية الذاتية قيام عالقات طيبة بني األفراد والعاملني يف الرعاية الصحية 

لضامن بلوغ حمصالت صحية جيدة. ويقوم األشخاص الذين يديرون شؤون رعايتهم الصحية بأنفسهم بام ييل:

التواصل بانتظام وبشكل فعال مع العاملني يف الرعاية الصحية؛	•
املشاركة يف عملية صنع القرار والتخطيط للرعاية؛	•
طلب واكتساب وفهم املعلومات الصحية؛	•
اتباع نظام عالجي تم إعداده بالتعاون مع العاملني يف الرعاية الصحية؛	•
تنفيذ إجراءات الرعاية الذاتية املالئمة التي تم االتفاق عليها مع العاملني يف الرعاية الصحية.	•

 تدبري الشؤون الذاتية يعتب هامًا لألشخاص الذين لدهيم إعاقة تستمر مدى احلياة، مثل الشلل السفيل، أو احلاالت 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  يمكن  الذي  الدور  الصحيون  العاملون  يتجاهل  وقد  السكري.  كالداء  املزمنة  املرضية 
الرضورية لضامن حتملهم  املهارات  إىل  األفراد  يفتقر  قد  ذاته  السياق  الذاتية، ويف  الشؤون  تدبري  أداؤه يف  وأرسهم 

ملسؤولية أكب عن صحتهم. 
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وتتيح جمموعات املساعدة الذاتية فرصة طيبة لألشخاص ذوي اإلعاقة للتعرف عىل موضوع تدبري الشؤون الذاتية 
الرعاية  قّيمة بشأن مصادر  اكتساب معلومات  باملعارف واملهارات. ويمكن دومًا  املشاركة مع اآلخرين  من خالل 
الطبية املتوافرة، وكيفية التفاوض الناجح بشأن اخلدمات التي يمكن احلصول عليها من نظام الرعاية الصحية وكيفية 

معاجلة احلاالت الصحية الراهنة.

 القوة يف الكثرة  

قامت الرابطة اإليطالية أميتيش دي راؤول فوالريو AIFO بالتعاون مع فريق منظمة الصحة العاملية لشؤون 
اإلعاقة والتأهيل واملنظمة العاملية لألشخاص ذوي اإلعاقة DPI بإجراء بحث شمل عدة بلدان للوقوف عىل 

مدى قدرة األشخاص عىل تعلم مهارات تدبري الشؤون الذاتية وأداء دور أكثر فعالية يف حتسني مستوى رعايتهم 
الطبية إذا ما اجتمعوا سوية كمجموعة من ذوي اإلعاقة الذين لدهيم حاجات متامثلة من الرعاية الطبية. وكانت 

مهمة املشاريع التجريبية التي انطلقت يف هذا اإلطار هي: حتديد وتشكيل جمموعات من األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذين لدهيم حاجات متامثلة من الرعاية الطبية؛ وحتديد احلاجات الرئيسية من الرعاية الطبية؛ والعمل 

بالتعاون مع خمتصني صحيني عىل توفري املعرفة والتزويد باملهارات الرضورية للرعاية الذاتية الالزمة لتلبية تلك 
االحتياجات التي تم حتديدها؛ وتقييم مدى حصول تقدم يف جودة الرعاية الذاتية والرعاية الطبية التي يوفرها 

األشخاص ذوو اإلعاقة و/أو أفراد األرس؛ وحتديد ما إذا كانت املعرفة واملهارات التي يمتلكها ذوو اإلعاقة قد 
تم االعرتاف هبا وإعطاؤها دورًا ما لتلعبه يف نظام الرعاية الطبية. 

ركز أحد املرشوعات التجريبية يف السلفادور عىل إصابات احلبل الشوكي. وعملت الرابطة اإليطالية أميتيش 
دي راؤول فوالريو عب رشاكة مع جامعة دون بوسكو واملعهد السلفادوري لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

مع ثالثني شخصًا لدهيم إصابات يف احلبل الشوكي وأرسهم، ممن يعيشون يف بعض مناطق مدينة سان سلفادور 
وقرية توناكاتيبيك. وتم تشكيل أربع جمموعات للمساعدة الذاتية، ثم عقدت عدة اجتامعات منتظمة، حيث 

حدد أعضاء هذه املجموعات احتياجاهتم الرئيسية من الرعاية الطبية والتي اشتملت عىل: مسائل تتعلق بالتبول 
واملثانة والكلية؛ وتقرحات الضغط؛ وتيبس املفصل؛ ومسائل تتعلق باحلياة اجلنسية والوالدية. وقدم املختصون 

الصحيون املشاركون يف املرشوع التدريب عىل مهارات تدبري الشؤون الذاتية بغية معاجلة املسائل التي تم 
حتديدها. وبمرور الوقت أخذ أعضاء جمموعات املساعدة الذاتية واملختصون الصحيون املشاركون يف املرشوع 

يف تغيري طريقة تفكريهم. وقد أدرك هؤالء أنه بوجود الدعم والتدريب املناسبني سوف يصبح بوسع األشخاص 
الذين لدهيم إصابات يف احلبل الشوكي تدبري شؤوهنم الصحية وبلوغ مستوى أفضل من نوعية احلياة. كام أيقنوا 

أيضًا أنه يتعني عىل املختصني الصحيني النظر إىل ما هو أبعد من أدوارهم الطبية التقليدية والعمل عىل تسهيل 
وتعزيز تدبري الشؤون الذاتية / الرعاية الذاتية – وهو مفهوم يقوم عىل املسؤولية املشرتكة. ثم قام بعض أعضاء 

جمموعات املساعدة الذاتية تلك بتشكيل جتمعهم اخلاص هبم الذي أطلقوا عليه اسم الرابطة السلفادورية 
ألصحاب إصابات احلبل الشوكي.

السلفادوراإلطار 18
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األنشطة املقرتحة
قبل  من  الطبية  الرعاية  عىل  احلصول  إمكانية  تعزيز  بغية  التالية  األنشطة  تنفذ  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 

األشخاص ذوي اإلعاقة:

مجع املعلومات عن اخلدمات الصحية 

إن التعرف عىل اخلدمات الطبية املتوافرة عىل املستويات األولية والثانوية والثالثية من النظام الصحي يعتب رضوريًا 
ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم للحصول عىل الرعاية والدعم الطبيني. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي 

أن:
حتدد اخلدمات الطبية القائمة عىل صعيد املحليات واملناطق وعىل املستوى الوطني وأن تعمل عىل حتديد مقدمي 	•

اخلدمات بالقطاعات احلكومية واخلاصة وغري احلكومية بمن فيها مقدمو خدمات الطب التقليدي إذا ما كان ذلك 
مالئاًم؛

التواصل مع مقدمي اخلدمة وجتميع املعلومات املتعلقة بنوع الرعاية الطبية املقدمة، ومدى إمكانية الوصول إليها، 	•
وتكاليفها، وجداوهلا الزمنية، وآليات اإلحالة؛ 

واألفراد 	• املجتمعي،  بالتأهيل  العاملني  إىل  املعلومات  مجيع  إتاحة  يضمن  أن  شأنه  من  للخدمات  فهرس  وضع 
واملجتمعات املحلية. جيب احلرص عىل توفري فهارس اخلدمات باللغات املحلية وبتصاميم يسهل اإلطالع عليها، 

كام جيب إتاحة هذه الفهارس يف أماكن تقديم الرعاية الصحية.

املساعدة يف االكتشاف املبكر

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن:
الصحية 	• للحاالت  املبكر  لالكتشاف  آلية  تضع 

واالعتالالت املرتافقة باإلعاقة بالرشاكة مع العاملني 
بالرعاية الصحية األولية؛

الرامية 	• األمراض  عن  التحري  فعاليات  حتدد 
وغري  السارية  لألمراض  املبكر  االكتشاف  إىل 
السارية، مثل السل، واجلذام، وداء الفيالريات، 

وداء عمى األهنار، والسكري، والرسطان؛
تقدم املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم 	•

حول توقيت وموقع إجراء فعاليات الفحص وضامن 
متكينهم من الوصول إىل تلك الفعاليات؛

تضمن إحالة أفراد األرسة التي لدهيا تاريخ مريض من األمراض اجلينية أو الوراثية، كالضمور العضيل مثاًل، إىل 	•
املرافق الطبية املالئمة، لتقييم حالتهم وتقديم النصح واإلرشاد هلم؛

اإلعاقات 	• من  حمددة  ألنواع  املرافقة  الضغط  كتقرحات  ثانوية  صحية  بحاالت  اإلصابة  بإمكانية  واعية  تكون 
والتحقق من هذه احلاالت لدى العمل مع أشخاص ذوي إعاقة؛ 

حتدد أفراد املجتمع املحيل الذين لدهيم إعاقات يمكن تدبريها عب التدخل اجلراحي. 	•
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 التكاتف لتقديم الرعاية  
يف مقاطعة مانديا اهلندية يتعاون برناجمان للتأهيل املجتمعي يداران من قبل منظمتني غري حكوميتني مع البنامج 
الوطني للجذام. ويشارك هذان البناجمان يف أنشطة خمصصة لزيادة الوعي عب تقديم معلومات حول العالمات 

واألعراض املبكرة للجذام وتشجيع الناس الذين لدهيم آفات حمتملة عىل زيارة أقرب مركز خلدمات الرعاية 
الصحية األولية. ويبدأ األشخاص الذين يتم تشخيص وجود جذام لدهيم نظامًا عالجيًا يمتد عىل فرتة 6 – 12 

شهرًا يقدمه مركز خدمات الرعاية الصحية جمانًا. وإذا مل يتمكن أولئك األفراد من تلقي العالج، يطلب مركز 
خدمة الرعاية الصحية األولية إىل برنامج التأهيل املجتمعي متابعتهم. 

اهلنداإلطار 19

ضامن احلصول عىل املعاجلة املبكرة

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تعمل عىل تعزيز وتشجيع التعاون بني ذوي اإلعاقة وأرسهم والعاملني يف الرعاية 
الصحية األولية لزيادة مدى احلصول عىل خدمات الرعاية الطبية عىل مجيع املستويات. واألنشطة املقرتحة يف هذا 

املجال تشتمل عىل:

عن 	• التحري  فعاليات  شملتهم  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  كون  لضامن  الصحيني  العاملني  مع  التواصل 
األمراض سيحصلون عند الرضورة عىل رعاية طبية الحقة ملتابعة حالتهم.

تستوجب حالتهم احلصول عىل 	• الذين  اإلعاقة  إحالة األشخاص ذوي  الصحيني لضامن  العاملني  مع  التواصل 
خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية إىل تلك اخلدمات؛

املنارصة، حيث يمكن، عىل سبيل املثال، للعاملني ببنامج التأهيل املجتمعي العارفني بلغة اإلشارة أن يصطحبوا 	•
املعلومات  وتفهم  احتياجاهتم  عن  والتعبري  التواصل  عىل  قدرهتم  لضامن  الصحية  املرافق  إىل  الصم  األشخاص 

املقدمة هلم، ودعمهم للحصول عىل املعاجلة املالئمة؛
زيادة الوعي بالعوائق التي حتول دون احلصول عىل الرعاية الطبية والعمل مع اآلخرين للحد من هذه العوائق 	•

أو إزالتها – قد تكون هناك حاجة البتكار آليات جديدة للتصدي لبعض 
العوائق من قبيل التكاليف املرتتبة عىل الرعاية الطبية؛

ذوي 	• لألشخاص  اخلدمة  تقديم  عملية  يف  القائمة  الثغرات  حتديد 
اإلعاقة والبحث عن السبل الكفيلة بسد هذه الثغرات أو 

مثاًل  بالتعاون مع اآلخرين )كذوي اإلعاقة  منها  احلد 
وأفراد  أرسهم والكوادر الطبية وصانعي السياسات(. 
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بليز اإلطار 20

االستفادة من النجاح 
حنف القدم  clubfoot أو تشوهات األقدام الوالدية هي عبارة عن عيوب خلقية تؤدي غالبًا إىل اإلعاقة يف 
CARE- البلدان ذات الدخل املنخفض. وقد أدركت الوكالة املجتمعية لتأهيل وتثقيف ذوي اإلعاقة يف بليز

Belize أن هذه احلالة متثل مشكلة كبرية لألطفال يف بليز فقامت عب رشاكة مع املستشفى الدويل لألطفال ووزارة 
الصحة بإعداد برنامج لضامن االكتشاف واملعاجلة بشكل مبكر لألطفال الذين لدهيم حنف القدم.

وتّم تدريب كوادر حملية من األطباء واملعاجلني والعاملني بالتأهيل امليداين لتبني طريقة بونستي )Ponseti( وهي 
طريقة غري جراحية لتصحيح تشوهات حنف القدم يف سن مبكرة جدًا باستخدام املعاجلة اليدوية اخلفيفة، والقولبة 
والتجبري املتسلسلني. وقامت الوكالة املجتمعية لتأهيل وتثقيف ذوي اإلعاقة يف بليز من خالل العاملني يف التأهيل 
املجتمعي بتحديد األطفال الذين لدهيم هذه احلالة يف سن مبكرة جدًا وأحالتهم إىل مراكز لتقديم خدمات الرعاية 

الطبية بغية تصحيح حنف القدم. وعىل الرغم من أن هذه املبادرة نشأت يف األصل يف منظمة غري حكومية فإن 
النجاح الذي أحرزته أدى إىل تطوير برنامج وطني ملعاجلة حنف القدم. 

تيسري احلصول عىل خدمات الرعاية اجلراحية

قد حيتاج بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة إىل رعاية جراحية. وعندما ترتافق الرعاية اجلراحية مع الرعاية الالحقة 
الوظيفي لذي اإلعاقة.  األداء  تفاقمها وتسهم يف حتسني  تستطيع تصحيح االعتالالت وحتول دون  فإهنا  والتأهيل 

بوسع برامج التأهيل املجتمعي أن:

تتحرى اخليارات اجلراحية املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعىل وجه اخلصوص ما إذا كانت هناك خيارات 	•
لتوفري التمويل الالزم للجراحة؛

تتحقق، قبل إجراء اجلراحة، من كون ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم قد تم إطالعهم عىل األخطار والفوائد املحتملة 	•
للجراحة وأهنم عىل علم بتكاليف اخلطة اجلراحية/ العالجية بمجملها وفرتة تلك اخلطة؛

اجلراحي 	• الفريق  من  املالئمة  الالحقة  املتابعة  عىل  حيصلون  اإلعاقة  ذوي  أن  من  اجلراحة،  إجراء  بعد  تتحقق، 
األطراف  وخمتيص  الوظيفيني،  واملعاجلني  الطبيعي،  العالج  )كمختيص  التأهيل  خمتيص  ومن  والتمرييض 
االصطناعية( لتحصيل أكب قدر من الفوائد من اجلراحة. يمكن لبنامج التأهيل املجتمعي أن يساعد يف حتقيق 

انتقال سلس من الرعاية الطبية إىل التأهيل. 

تعزيز التدبري الذايت لألمراض املزمنة

تستطيع برامج التأهيل املجتمعي أن تقدم العون لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم لكي يصبحوا عىل دراية بحقهم 
يف احلصول عىل الرعاية الطبية وكي يتعلموا املهارات التي متكنهم من تدبري حاالهتم الصحية املزمنة بأنفسهم. ومن 

األنشطة املقرتحة التي يمكن أن تقوم هبا برامج التأهيل املجتمعي نذكر:

العمل مبارشة مع ذوي اإلعاقة لتشجيعهم عىل حتمل املسؤولية عن صحتهم عب السعي للحصول عىل الرعاية 	•
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الطبية املالئمة وانتقاء اخليارات املنسجمة مع نمط احلياة الصحي، وضامن قدرهتم عىل فهم املشورة الطبية واتباعها؛
إعداد أو تنقيح ما هو متاح من املواد/املطبوعات التي تقدم املعلومات الطبية حول احلاالت الصحية بتصميامت 	•

مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم، فتقدم مثاًل املعلومات بلغة مبسطة، وبرسومات وصور بسيطة، 
ومرتمجة إىل اللغات املحلية؛

وصل ذوي اإلعاقة بمجموعات املساعدة الذاتية لتمكينهم من تعلم كيفية تدبري الشؤون الذاتية من خالل تبادل 	•
املعارف واملهارات مع اآلخرين- يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة اكتساب معلومات قيمة حول املوارد املتاحة 
الرعاية  نظام  من  عليها  احلصول  يمكن  التي  اخلدمات  بشأن  الفعال  التفاوض  وكيفية  الطبية،  الرعاية  لتقديم 

الصحية، وكيفية تدبري احلاالت الصحية الراهنة.

 رشاكات لصنع التغيري   
يف نيكارغوا توجد »نواد« لألشخاص الذين لدهيم أمراض مزمنة، كارتفاع ضغط الدم مثاًل أو الداء السكري. 
هذه النوادي أو جمموعات الدعم تؤازر اجلهود التي تبذل يف النظام الصحي من خالل ضامن قدرة األشخاص 

عىل حتمل مسؤولية تدبري شؤوهنم الصحية ومنع تطور مزيد من احلاالت 
الصحية واالعتالالت. وأثناء االجتامع يتحدث األشخاص عن 
مشاكلهم، ويتعلمون كيفية مراقبة حاالهتم الصحية ويبحثون يف 

احللول املمكنة من قبيل تبني أنامط حياة صحية. تقوم اللجان 
املسؤولة عن إدارة النوادي بمجموعة من األنشطة الرامية جلمع 

التبعات من أجل املساعدة يف تغطية تكاليف األدوية والتحاليل 
الطبية التي ال تقدم عادة يف النظام الصحي. ويتعاون برنامج التأهيل 

املجتمعي مع جمموعات الدعم هذه لضامن دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة فيها.

نيكاراغوااإلطار 21

مد جسور من العالقات مع مقدمي الرعاية الطبية

متتلك الكوادر الطبية معرفة حمدودة باإلعاقة وأفضل الطرق الكفيلة بتمكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل خدمات 
الرعاية الطبية. وبإمكان برامج التأهيل املجتمعي، من خالل التواصل مع هذه اخلدمات وبناء عالقات مع كوادرها، 
أن تؤسس شبكة تواصل من شاهنا تيسري اإلحاالت وتوفري الرعاية الطبية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويمكن 

لبامج التأهيل املجتمعي أن:

تعزز من وعي الكوادر الطبية باالحتياجات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؛	•
تنظم جلسات تفاعلية بني أفراد وجمموعات تضم أشخاصًا ذوي إعاقة وأفراد أرسهم )إذا ما كان ذلك مناسبًا( 	•

وكوادر طبية لتمكني املشاركني من مناقشة املسائل الرئيسية املتصلة باإلعاقة مثل مشاكل الوصول إىل اخلدمات 
الطبية واالستفادة منها وتبادل اخلبات؛

تشجع الكوادر الطبية عىل إرشاك ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم يف وضع خطة املعاجلة / الرعاية الطبية؛	•
يصبحون 	• بحيث  املجتمعي  بالتأهيل  للعاملني  والتدريب  التثقيفية  املعلومات  تقديم  الطبية  اخلدمات  إىل  تطلب 
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قادرين عىل املساعدة يف االكتشاف املبكر، واإلحالة إىل اخلدمات املالئمة، والقيام باملتابعة الالحقة للحاالت يف 
املجتمع املحيل؛

تعمل مع البامج الصحية املجتمعية من أجل ضامن استفادة ذوي اإلعاقة من املنافع التي تقدمها تلك البامج.	•

إندونيسيا اإلطار 22

زيادة الوعي يف إندونيسيا 

يف أحد برامج التأهيل املجتمعي يف مقاطعة ساوث سوالوييس South Sulawesi اإلندونسية يوجد فريق 
متعدد القطاعات يضم عاملني صحيني قرويني، ومدرسني يف املدارس االبتدائية ومتطوعني من املجتمع املحيل، 

الكثري منهم إما ذوو إعاقة أو أفراد يف أرسة فيها شخص من ذوي اإلعاقة. ويدير فريق التأهيل املجتمعي 
جلسات تدريب منتظمة مع العاملني من كافة املستويات يف النظام الصحي، حيث تتيح هذه اجللسات فرصًا 

عظيمة للتواصل والتعريف باالحتياجات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز دور التأهيل املجتمعي 
وخدمات الرعاية الطبية.
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التأهيل

مقدمة

كام بيَّنا يف التمهيد، فإن احلصول عىل خدمات التأهيل يعتب أمرًا رضوريًا لألشخاص ذوي اإلعاقة  لتمكينهم من 
بلوغ أعىل مستوى بمقدورهم حتقيقه من الصحة. وتدعو املادة 26 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص 
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من  األقران،  بام يف ذلك عن طريق دعم  مناسبة،  تدابري   « اختاذ  إىل  ذوي اإلعاقة 
بلوغ أقىص قدر من االستقاللية واملحافظة عليها، وحتقيق إمكاناهتم البدنية والعقلية واالجتامعية واملهنية عىل الوجه 

األكمل، وكفالة إرشاكهم ومشاركتهم بشكل تام يف مجيع نواحي احلياة...« )2(.

تلك  تشمل  التأهيل  تدابري  أن  عىل  اإلعاقة   ذوي  لألشخاص  الفرص  تكافؤ  حتقيق  بشأن  املوحدة  القواعد  وتنص 
التي تعمل عىل توفري و/ أو استعادة الوظائف، أو تعوض عن فقدان أو غياب وظيفة أو عن وجود حالة من التقييد 
الوظيفي )23(. يمكن أن حيدث التأهيل يف أي مرحلة من مراحل حياة املرء ولكنه عادة ما يتم لفرتات حمددة ويشتمل 
عىل تدخل منفرد أو عدة تدخالت معًا. والتأهيل يرتاوح ما بني أنامط تقوم عىل تدخالت أساسية يف معظمها مثل تلك 

التي يقدمها عاملوا التأهيل املجتمعي وأفراد  األرسة وتدخالت أكثر ختصصية كتلك التي يقدمها املعاجلون. 

من  مشاركة  يستوجب  الناجح  التأهيل 
الصحة،  فيها  بام  اإلنامئية  القطاعات  مجيع 
والضامن  املعيشة،  وسبل  والتعليم، 
تلك  عىل  العنرص  هذا  ويركز  االجتامعي. 
الصحي  القطاع  يقدمها  التي  التدابري 
ومن  الوظيفية.  الفعالية  حتسني  إىل  وترمي 

اجلدير باملالحظة، عىل أي حال، أن خدمات 
وتقديم  الصحي  باجلانب  املتصلة  التأهيل 

بالرضورة  ليست  املساعدة  األجهزة 
مهام ختضع إلدارة وزارة الصحة )انظر 

خدمات التأهيل(. 
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كينيا اإلطار 23

تأسيس رشاكات بني القطاعني العام واخلاص 

دأبت مجعية  ذوي اإلعاقة البدنية يف كينيا عىل تقديم خدمات تأهيلية شاملة يف هذا البلد طيلة السنوات اخلمسني 
املاضية ليصل عدد املستفيدين منها إىل أكثر من 500 ألف شخص ذي إعاقة. ونتيجة بناء العديد من الرشاكات 

نجحت اجلمعية يف تأسيس شبكة وطنية للتأهيل تضم تسعة فروع رئيسية و280 مركزًا إيصاليًا والكثري من برامج 
التأهيل املجتمعي؛ تقدم هذه الفعاليات بعض اخلدمات من قبيل املعاجلة، واألجهزة املساعدة، والدعم للتدخالت 

اجلراحية.

وكانت إحدى الرشاكات الناجحة التي أقامتها اجلمعية مع وزارة اخلدمات الطبية )سابقًا وزارة الصحة(، حيث 
عملت اجلمعية طيلة السنوات الثالثني املنرصمة مع الوزارة لضامن وصول أكب عدد من الناس إىل خدمات تأهيل 

متميزة. وتقع ستة من فروع اجلمعية التسعة داخل مستشفيات حكومية، ووفرت وزارة اخلدمات الطبية أكثر 
من مخسني عاماًل صحيًا معظمهم معاجلني وفنيني للعمل يف تلك الفروع. وتقدم الوزارة الرواتب ملعظم هؤالء 

العاملني الصحيني يف حني تغطي اجلمعية تكاليف البنامج.

ويف سنة 1992 أسست اجلمعية أول براجمها للتأهيل املجتمعي يف فرعها الواقع يف مومباسا. واعتبارًا من 
سنة 2000، قامت بتوسيع نطاق عمل براجمها لتشمل األحياء الفقرية الرئيسية يف نريويب هبدف الوصول إىل 

األشخاص ذوي اإلعاقة األكثر عرضة. وتقدم برامج التأهيل املجتمعي التأهيل املنزيل وهي بمثابة نقطة رئيسية 
لإلحالة إىل مراكز اإليصال يف اجلمعية و فروعها. ثم بدعم مايل من مؤسسة يس يب إم ومؤسسة  كندرنوثاليف 

بالتأهيل املجتمعي  للعمل يف هذه البامج، يف  32 عاماًل خمتصًا  Kindernothilfe، قامت اجلمعية بتوظيف 
حني وفرت احلكومة الدعم املايل لتغطية تكاليف توظيف عدة خمتصني يف املعاجلة. 

 
مجعية  ذوي اإلعاقة البدنية يف كينيا هى مثال ناجح عن الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يبني كيف أن التأهيل 

املقدم يف املراكز والتأهيل املجتمعي  يمكن أن يعمال سوية لتوفري خدمات تأهيلية لألشخاص الذين يعيشون يف 
املناطق الريفية واحلرضية. ففي سنة 
2008 وحدها حصل ما يقرب من 
52000 مواطن كيني عىل خدمات 

تأهيلية من اجلمعية. 
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اهلدف
الكلّية واندماجهم  التي تسهم يف عافيتهم  التأهيلية  أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من احلصول عىل اخلدمات 

ومشاركتهم.

دور التأهيل املجتمعي 
اإلحالة  إجراءات  وتيسري  املجتمع  مستوى  عىل  التأهيلية  األنشطة  وتنفيذ  ودعم  تعزيز  هو  املجتمعي  التأهيل  دور 

للحصول عىل خدمات تأهيلية أكثر ختصصًا. 

النتائج املرجوة
حصول ذوي اإلعاقة عىل تقييامت فردية لوضع كل فرد منهم ومشاركتهم يف وضع خطط للتأهيل تبني اخلدمات 	•

التي ستقدم هلم. 
فهم ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم لدور التأهيل والغاية منه وحصلوهم عىل معلومات دقيقة حول اخلدمات املتاحة 	•

ضمن القطاع الصحي. 
إحالة ذوي اإلعاقة إىل خدمات تأهيلية ختصصية وتوفري املتابعة هلم لضامن حصوهلم عىل هذه اخلدمات بشكل 	•

يلبي احتياجاهتم.
توفري خدمات التأهيل األساسية عىل مستوى املجتمع املحيل.	•
تزويد العاملني بالتأهيل املجتمعي واألشخاص ذوي اإلعاقة واألرس باملوارد الرضورية لدعم أنشطة التأهيل التي 	•

جيري تنفيذها يف املجتمع املحيل.
حصول العاملني بالتأهيل املجتمعي عىل التدريب والتثقيف والدعم املناسب لتمكينهم من تنفيذ أنشطة التأهيل. 	•

املفاهيم الرئيسية

التأهيل

يعتب التأهيل مالئاًم لألشخاص الذين لدهيم إعاقة قد تنشأ عن جمال واسع من احلاالت الصحية، ولذلك نجد أن 
 »Habilitation اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تشري يف نصها إىل مصطلحي »التأهيل
و«إعادة التأهيل Rehabilitation ». فالتأهيل يرمي إىل مساعدة األفراد من ذوي اإلعاقات اخللقية أو التي حتصل 
أما إعادة  أداء الوظائف احلياتية والتعايش مع اإلعاقة.  الفرصة لتعلم كيفية  املبكرة ومل تتح هلم  يف مراحل الطفولة 
التأهيل فيهدف إىل مساعدة أولئك الذين يفقدون وظيفة جسدية نتيجة ملرض أو إصابة ويصبحون بحاجة إىل تعلم 
نسبيًا وغري شائع  الفاعلية. والتأهيل هو مصطلح حديث  استعادة أقىص قدر من  بغية  اليومية  الوظائف  أداء  كيفية 
»التأهيل«  مصطلح  اإلرشادية  الدالئل  هذه  يف  سنستخدم  وعليه  املنخفض،  الدخل  ذات  البلدان  يف  االستخدام 

لإلشارة إىل التأهيل وإعادة التأهيل معًا.
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تدخالت التأهيل

هناك نطاق واسع من التدخالت يف جمال التأهيل يمكن تنفيذها يف القطاع الصحي. لنتأمل يف األمثلة التالية:

التأهيل املقدم إىل طفلة مولودة بشلل دماغي قد يشتمل عىل أنشطة تقوم عىل اللعب لتشجيع نامئها احلركي واحليس 	•
بوسادة  متحرك جمهز  التشوهات، وتوفري كريس  العضيل وحصول  الشد  للوقاية من  تدريبية  وبرامج  واللغوي، 

خاصة تتيح القدرة عىل اختاذ الوضعية املناسبة للقيام باألنشطة الوظيفية.
التأهيل املقدم إىل صبي صغري أصم وكفيف البرص قد يشتمل عىل العمل مع والديه للحرص عىل إرشاكهم للطفل 	•

طة لتشجيع النامء، وتوفري التدريب احلركي الوظيفي لتمكني الطفل من التنقل يف حميطه املنزيل ويف  يف فعاليات منشِّ
احلي الذي يقطن فيه، وتعليمه وسائل االتصال املناسبة  كاللمس واإلشارات. 

التأهيل املقدم إىل فتاة مراهقة لدهيا اعتالل ذهني قد يتضمن تعليمها تدابري العناية بالنظافة الشخصية، مثاًل أثناء 	•
الدورة الشهرية، والتعاون مع األهل لوضع اسرتاتيجيات ملعاجلة املشكالت السلوكية وإتاحة الفرص للتفاعل 

االجتامعي من خالل متكنيها من الوصول إىل أنشطة جمتمعية مأمونة واملشاركة فيها. 
املؤدية 	• الدفينة  املشاكل  ملعاجلة  الشخصية  املشورة  توفري  عىل  يشتمل  قد  اكتئاب  لديه  شاب  إىل  املقدم  التأهيل 

لالكتئاب، وتدريب الشاب عىل تقنيات االسرتخاء ملعاجلة حاالت الكرب والقلق، وإرشاكه يف جمموعات دعم 
تتيح له زيادة التفاعل االجتامعي وتعزيز شبكات الدعم املساندة له. 

السفلية، 	• لألطراف  مقوية  متارين  عىل  يشتمل  قد  دماغية  سكتة  لدهيا  العمر  منتصف  يف  امرأة  إىل  املقدم  التأهيل 
ومتارين للميش، ومتارين وظيفية لتعليمها كيف ترتدي مالبسها وتستحم وتأكل بمفردها، وتقديم عكاز يساعدها 

عىل التوازن، ومتارين تيرس هلا استعادة قدرهتا عىل النطق. 
التأهيل املقدم إىل رجل مسن يعانى داء السكري خضع مؤخرًا لبرت لكلتا ساقيه ابتداًء من اجلزء الواقع حتت الركبة، 	•

قد يشتمل عىل متارين مقوية، وتوفري األطراف االصطناعية له و/أو الكريس املتحرك والتدريب الوظيفي لتعليمه 
مهارات احلركة والتنقل ومهارات احلياة اليومية.

خدمات التأهيل

البلدان تقوم وزارة  القطاع اخلاص أو اجلهات غري احلكومية. ففي معظم  التأهيل احلكومة أو  يتوىل إدارة خدمات 
الصحة بإدارة هذه اخلدمات؛ ويف بعض البلدان نجد أن خدمات التأهيل يتم إدارهتا من قبل وزارات أخرى كوزارة 
اهلند وغانا وإثيوبيا. ويف  فيتنام، ووزارات الضامن االجتامعي يف  العمل وضحايا احلروب والشؤون االجتامعية يف 
بعض البلدان قد يتم إدارة هذه اخلدمات من خالل رشاكات خمتلطة تضم وزارات حكومية ومؤسسات غري حكومية 

كام هو احلال يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وكينيا والصني. 

التأهيل(،  وتقدم هذه اخلدمات من خالل جمموعة متنوعة من الكوادر تضم خمتصني طبيني )كاملمرضات، وأطباء 
وأخصائيي املعاجلة )كاملعاجلني الوظيفيني، خمتيص العالج الطبيعي، خمتيص معاجلة النطق(، وأخصائيي التكنولوجيا 
سبيل  )عىل  التأهيل  جمال  يف  والعاملني  االصطناعية(  باألطراف  واملختصني  باملقاويم  املختصني  املثال  سبيل  )عىل 
املثال مساعدو التأهيل، وعاملو التأهيل املجتمعي(. يمكن خلدمات التأهيل أن تقدم يف جمموعة خمتلفة من املواقع 
يعتمد حتديد  ما  عادة  املنازل؛  املجتمعية ويف  واملنشآت  التخصصية  الوحدات  أو  واملراكز  والعيادات  كاملستشفيات 
املوقع األنسب عىل الطور الذي تتم فيه عملية التأهيل )مثاًل يف املرحلة احلادة التي تعقب احلادث / اإلصابة( ونمط 

التدخل املطلوب.
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املناطق  والسيام  حمدودًا  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  واملتاحة  املتوافرة  التأهيل  خدمات  نطاق  يكون  ما  عادة 
يعملون  املعاجلني  أو نجد  مثاًل،  البلدان  بأحد  الكبرية  املدن  تأهيل واحد يف إحدى  الريفية. وقد يكون هناك مركز 
يف املستشفيات أو العيادات الكبرية فقط. ومن هنا تصبح االسرتاتيجيات املرتكزة إىل املجتمع كالتأهيل املجتمعي 

رضورية للربط مابني ذوي اإلعاقة وأرسهم وخدمات التأهيل وإتاحة هذه اخلدمات هلم. 

اخلدمات املجتمعية 

ذات  البلدان  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالتأهيل  املعنية  اخلدمات  لتوفري  وسيلة  املجتمعي  التأهيل  كان  تارخييًا 
التأهيل  مفهوم  أن  من  الرغم  وعىل  املحلية.  املجتمعات  يف  املتاحة  املوارد  استخدام  خالل  من  املنخفض  الدخل 
املجتمعي قد تطور إىل اسرتاتيجية تنموية أوسع مدى، تبقى املشاركة يف تقديم خدمات التأهيل عىل صعيد املجتمع 

نشاطًا أساسيًا وواقعيًا يف برامج التأهيل املجتمعي .

الذين  السيام  األشخاص،  من  للكثري  بالنسبة  عمليًا  أو  رضوريًا  التخصصية  املراكز  يف  املقدم  التأهيل  يكون  ال  قد 
الدليل  ويعد  املجتمع.  يف  التأهيل  أنشطة  من  كثري  إقامة  يف  البدء  يمكن  ثم  ومن  الريفية،  املناطق  يف  منهم  يعيشون 
الصادر عن منظمة الصحة العاملية بشأن التدريب يف املجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة دلياًل ألنشطة التأهيل التي 

يمكن تنفيذها يف املجتمع باالستعانة باملوارد املحلية )32(. 

قد تكون اخلدمات املجتمعية رضورية أيضًا يف املرحلة التي تيل احلصول عىل التأهيل يف املراكز التخصصية. قد حيتاج 
الفرد إىل دعم ومساعدة مستمرين يف استخدامه للمهارات واملعارف اجلديدة يف املنزل واملجتمع يف أعقاب عودته 
متابعة  بيوهتم وتشجيعهم عىل  الناس يف  زيارة  الدعم من خالل  تقدم  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  إليهام. ويمكن 

أنشطة التأهيل بحسب الرضورة. 

ويتعني، عند تأسيس خدمات التأهيل يف املجتمع، املحافظة عىل روابط وثيقة مع املراكز التي تستقبل اإلحاالت الطبية 
والتي تقدم خدمات تأهيلية متخصصة. فاحتياجات الكثري من ذوي اإلعاقة تتغري بمرور الزمن وقد حيتاجون إىل 
دعم دوري عىل املدى الطويل. والتأهيل الناجح يتوقف عىل إقامة رشاكات قوية بني ذوي اإلعاقة وخمتيص التأهيل 

واألشخاص العاملني عىل نطاق املجتمع املحيل. 
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الصني اإلطار 24

رحلة يل نحو االستقالل 
»يل« هي أرملة يف منتصف العمر تعيش مع أمها العجوز وأطفاهلا الثالثة يف مقاطعة كينج هاي الصينية. وكانت 

األرسة كلها تعتمد عليها قبل أن تتعرض إىل حادث يف شهر ترشين األول /أكتوبر من سنة 2003، حيث سقطت 
يل من ارتفاع شاهق عندما كانت تقوم بإصالح منزهلا وأصيبت بكرس يف العمود الفقري، مما أّدى إىل ضعف وفقد 

يف اإلحساس يف كلتا ساقيها. وبعد خروجها من املستشفى ظلت طرحية الفراش لياًل وهنارًا. وتورمت ساقاها 
برسعة وكانت بحاجة للمساعدة من أوالدها عندما كانت تريد أن تتقلب يف الفراش أو تغتسل أو ترتدي مالبسها 

أو تستخدم املرحاض. ورسعان ما فقدت يل ثقتها بنفسها وأقدمت عىل االنتحار عدة مرات؛ ولكن حماوالهتا 
باءت بالفشل. 

وقام أحد العاملني بالتأهيل يف القرية من برنامج حميل للتأهيل املجتمعي، بزيارة يل وقدم هلا خدمات التأهيل 
باملنزل، فتعلمت يل طرقًا جديدة يف إنجاز أنشطة احلياة اليومية باستخدام ما تبقى من قدراهتا. وأعطيت هلا 

معلومات عن إعاقتها وتعلمت كيفية الوقاية من تقرحات الفراش والتهابات املسالك البولية. وتم تعليم أرسهتا 
وأصدقائها كيفية صنع هيكل بسيط ملساعدهتا عىل الوقوف وامليش. كام قاموا بصنع وعاء بسيط لقضاء احلاجة حلل 

مشكلة الذهاب إىل املرحاض. وقام مركز التأهيل يف املقاطعة بتقديم عكازات وكريس متحرك. وبمرور الزمن 
ومن خالل املامرسة أصبحت يل قادرة عىل الوقوف وامليش بمفردها باالستعانة بالعكازات واستخدام الكريس 

املتحرك للمسافات األطول.
 

وشيئًا فشيئًا استعادت يل ثقتها بنفسها. ورسعان ما أصبحت قادرة عىل إدارة شؤوهنا اليومية التي اشتملت عىل 
طهي الطعام ألرسهتا، وهو النشاط الذي طاملا استمتعت به بشدة. كام قامت يل بافتتاح مرشوع صغري أّمن هلا 

مصدر دخل، إىل جانب عالوة املعيشة البسيطة املقدمة هلا من وزارة الشؤون املدنية يف املقاطعة، بام يساعدها عىل 
رعاية أرسهتا جمددًا والثقة بمستقبلها. 

خطط التأهيل

ينبغي خلطط التأهيل أن تكون مرتكزة عىل الشخص الذي حيتاج إىل التأهيل وأن تكون هادفة وواقعية. ولدى وضع 
اخلطة يتعني األخذ بعني االعتبار رغبات الشخص املعني وسنه وجنسه ووضعه االجتامعي االقتصادي وبيئته املنزلية. 
وغالبًا ما كان التأهيل رحلة طويلة تتطلب رؤية بعيدة األمد وأهدافًا تتحقق عىل األمد القصري. وقد تتسبب خطط 

التأهيل يف إهدار موارد قيمة عندما ال تكون واقعية. 

وكثري من خطط التأهيل يكون مصريه الفشل نظرًا لعدم استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة بشأهنا. ومن هنا، جيب 
احلرص عىل أن تؤخذ آراؤهم وخياراهتم يف االعتبار لدى وضع اخلطة، وأن يتم إيالء واقعهم احليايت، وعىل وجه 
التحديد مسألة الفقر، العناية الكافية. فعىل سبيل املثال، اخلطة التي توجب عىل إنسان فقري يعيش يف املناطق الريفية 
أن يسافر مرارًا إىل املدينة لتلقي العالج الطبيعي هي خطة فاشلة عىل األرجح. ويتعني عىل العاملني بالتأهيل أن يأتوا 
بأفكار مبتكرة و أن يضعوا برامج التأهيل املالئمة التي تكون متاحة بشكل أقرب ما يكون إىل منزل ذي اإلعاقة، بام 

يف ذلك احلاالت التي تشمل أشخاصًا يعيشون يف املناطق الريفية. 
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قد تتغري احتياجات التأهيل مع الزمن السيام يف الفرتات االنتقالية، عىل سبيل املثال حني يبارش الطفل الذهاب إىل 
املدرسة، أو حني يبارش شاب العمل، أو حني يعود شخص للعيش يف جمتمعه املحيل عقب إقامته يف مركز للتأهيل. 
فخالل هذه املراحل االنتقالية يتعنّي إدخال بعض التعديالت عىل خطة التأهيل لضامن أن األنشطة املتبعة سوف تظل 

مالئمة وذات صلة باحتياجات ذوي اإلعاقة.

األنشطة املقرتحة

حتديد االحتياجات

أويل  تقييم  إجراء  املجتمعي  بالتأهيل  العامل  يتعني عىل  األنشطة  بتنفيذ  والبدء  للتأهيل  الرشوع يف وضع خطة  قبل 
لذلك  هامة،  مهارة  هو  بالتقييم  والقيام  أرسته.  وأفراد  اإلعاقة  ذي  الفرد  مع  بالتعاون  واألولويات  لالحتياجات 
يتوجب عىل العامل بالتأهيل املجتمعي احلصول عىل تدريب وإرشاف سابقني لضامن امتالك الكفاءة الالزمة يف هذا 

املجال. ولتحديد احتياجات األفراد فمن املفيد طرح األسئلة التالية:

ما هي األنشطة التي يمكنهم القيام هبا وتلك التي تتعذر عليهم؟ 	•
ما الذي يطمحون إىل امتالك القدرة عىل القيام به؟	•
ما هي املشاكل التي يواجهوهنا؟ كيف ومتى بدأت تلك املشاكل؟	•
ما هي اجلوانب املترضرة؟ عىل سبيل املثال اجلسد، احلواس، الذهن، التواصل، السلوك؟	•
ما هي املشاكل الثانوية التي أخذت بالظهور؟	•
ما هو حال منزهلم وجمتمعهم املحيل؟	•
بأي شكل متكنوا من التكيف مع إعاقتهم؟	•

اإلعاقة،  ذي  الفرد  ومعاينة  السابقة،  الطبية  السجالت  مراجعة  خالل  من  دقيقة  معلومات  عىل  احلصول  ويمكن 
تدبري حالته من  املشاركني يف  أفراد أرسته ومع  النقاش معه ومع  الفرد، ومن خالل  أويل هلذا  وإجراء فحص طبي 
املختصني/اخلدمات الصحية. ومن الرضوري االحتفاظ بتوثيق للتقييم األويل واملشاورات املستقبلية بحيث يصبح 
من املمكن رصد التقدم يف حالة الفرد مع الزمن، ولتيسري ذلك عىل العاملني، قام الكثري من برامج التأهيل املجتمعي 

بوضع نامذج للتقييم وصحائف لتدوين تطور احلالة.

تيسري اإلحاالت عند الرضورة واملتابعة الالحقة

إذا ما تبني للعامل بالتأهيل املجتمعي يف أعقاب التقييم األويل أن هناك حاجة لتلقي خدمات تأهيلية متخصصة، عىل 
سبيل املثال العالج الطبيعي، أو املعاجلة الوظيفية/االنشغالية، أو السمعيات، أو املعاجلة املقومة للنطق، فإنه يمكن 
أن يعمل عىل تيسري حصول ذوي اإلعاقة عىل هذه اخلدمات من خالل إحالتهم إليها. ونقرتح الفعاليات التالية يف 

هذا املجال:
التعرف عىل خدمات التأهيل املستقبلة لإلحاالت واملوجودة يف خمتلف مستويات النظام الصحي.	•
املتوقع 	• بام يف ذلك موقعها والفوائد  تقديم معلومات عن خدمات اإلحالة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم، 

حتصيلها والتكاليف املحتملة هلذه اخلدمات.
اإلحالة 	• بخدمات  املتعلقة  تساؤالهتم  وطرح  مهومهم  عن  للتعبري  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تشجيع 
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ومساعدهتم يف احلصول عىل املزيد من املعلومات إذا ما اقتضت الرضورة ذلك. من املمكن تيسري التواصل مع 
األشخاص اآلخرين املوجودين يف املجتمع الذين واجهوا مشكالت مماثلة واستفادوا من هذه اخلدمات أو من 

خدمات أخرى شبيهة. 
التأكد من احلصول عىل موافقة عن دراية من ذوي اإلعاقة ومن أفراد أرسهم قبل القيام بإحالتهم.	•
عند إجراء إحالة، يتعني التواصل بشكل مستمر مع اخلدمات املحال إليها ومع األفراد املعنيني للتأكد من أنه تم 	•

حجز مواعيد للزيارة وتم القيام هبذه الزيارة فعاًل.
حتديد الدعم املطلوب لتسهيل احلصول عىل هذه اخلدمات )سواء من النواحي املالية أو املواصالت أو املنارصة( 	•

والكيفية التي يمكن معها تقديم هذا الدعم. فعىل سبيل املثال إذا ما توجب األمر منارصة ذوي اإلعاقة يف مسعاهم، 
يمكن للعامل بالتأهيل املجتمعي أن يصحبهم يف زياراهتم إىل هذه املراكز. 

تقديم املتابعة بعد القيام بزيارة اخلدمات للتعرف عىل ما إذا كانت هناك من رضورة لالستمرار يف تقديم الدعم، 	•
عىل سبيل املثال قد يستوجب األمر متابعة أنشطة التأهيل يف املنزل. 

غالبًا ما تتواجد خدمات التأهيل التخصصية يف املراكز احلرضية الكبى، وهذا قد يضيق عىل إمكانية الوصول إليها 
بالقيام  املتصلة  التكاليف  ينبغي األخذ بعني االعتبار  الريفية/النائية.  املناطق  الذين يقطنون يف  من قبل األشخاص 
بزيارة للمدينة، بام يف ذلك النقل والطعام واإلقامة وخسارة أجرة العمل اليومية؛ كام أن الكثري من اخلدمات تتطلب 
من الشخص تغطية كل نفقات العالج أو جزء منها من ماله اخلاص . يتوجب عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تكون 
التغطية عب مؤسسات  البحث عن جمموعة خيارات متنوعة بام يف ذلك  املالية وأن حترص عىل  مدركة للصعوبات 

حكومية أو غري حكومية، أو من خالل القروض املرصفية أو عب الدعم املجتمعي.

مجهورية إيران اإلسالمية اإلطار 25

ما من مكان ال تصل إليه اخلدمات 
يشجع برنامج التأهيل املجتمعي يف مجهورية إيران اإلسالمية العاملني الصحيني يف القرى والعاملني بالتأهيل 

املجتمعي عىل التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مبكر وإحالتهم إىل خدمات الرعاية الصحية األولية يف 
املجتمع املحيل. ويف أعقاب اإلحالة يقوم فريق متنقل من العاملني بالتأهيل بزيارة املنزل لتقديم تأهيل منزيل. فإذا 
ما استدعى األمر احلصول عىل تدخالت ختصصية يتم إحالة ذي اإلعاقة إىل مركز للرعاية الثالثية عادة ما يقع يف 
مركز املقاطعة أو يف العاصمة. وعقب احلصول عىل التأهيل يف مركز ختصيص يتم إحالة الناس جمددًا إىل خدمات 

الرعاية الصحية األولية، والتي تعمل مع برنامج التأهيل املجتمعي للتأكد من االستمرار يف أنشطة التأهيل عند 
الرضورة. ويقوم الفريق املتنقل باملتابعة الالحقة ملراقبة التقدم احلاصل وتوفري مزيد من العون إذا ما اقتىض األمر. 

تيسري أنشطة التأهيل

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تعمل عىل تيسري احلصول عىل اخلدمات العالجية املنزلية و/أو املجتمعية وتوفري 
املحافظة عىل فعاليتهم والوصول هبا إىل أقىص مدى  بام يمكنهم من  املختلفة  العون لألشخاص ذوي االعتالالت 

ممكن يف البيت واملجتمع. 
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إتاحة أنشطة التدخل املبكر لدعم نامء الطفل  

يمر كل طفل بعملية تعلم متّكنه من امتالك جمموعة من املهارات اهلامة التي ترافقه طيلة حياته. واجلوانب الرئيسية يف 
نامء الطفل تشتمل عىل: النامء البدين، والنامء النطقي واللغوي، والنامء اإلدراكي، والنامء االجتامعي والعاطفي.

والتأخر يف النامء حيدث عندما يعجز الطفل عن بلوغ معامل مهمة تتالءم مع فئته العمرية. ويتيح التدّخل املبكر التعرف 
عىل األطفال املعرضني للخطر أو الذين لدهيم تأخر يف النمو بشكل مبكر ما أمكن والقيام بتدخالت تأهيل مركزة 

لتجنب حدوث هذا التأخر أو حتسني احلالة. 

إن وجود إعاقة ما كالشلل الدماغي أو العمى أو الصمم يمكن أن يؤدي إىل حدوث تأخر يف النامء وحيّد من قدرة 
الطفل عىل املشاركة يف األنشطة املعتادة كاللعب مع األطفال اآلخرين والذهاب إىل املدرسة. ويمكن للعاملني بالتأهيل 
املجتمعي أن يقوموا بمجموعة من أنشطة التدّخل املبكر، التي عادة ما تكون منزلية، لتعزيز الفرص التعليمية البسيطة 
واملمتعة املتاحة للطفل. كام يمكن أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي عىل تشجيع األمهات واآلباء عىل االلتقاء وتبادل 
األفكار واخلبات وتيسري اللعب اجلامعي بني األطفال، بحيث يتعلم أطفاهلم كيفية اللعب مع األطفال اآلخرين، 

ويكتسبون مهارات جديدة ويتحّسنون يف مجيع جماالت النامء. 

مرص اإلطار 26

الرتويح عن األرس 

يمتلك برنامج التأهيل املجتمعي يف مدينة اإلسكندرية يف مجهورية مرص العربية العديد من النوادي التي جيتمع 
روادها أسبوعيًا يف أرجاء خمتلفة من املدينة، بام يف ذلك االستاد املحيل وأحد املساجد. وحيرض اآلباء واألمهات مع 
أطفاهلم ذوي اإلعاقة للمشاركة يف أنشطة ينظمها برنامج التأهيل املجتمعي وبعض املتطوعني يف املجتمع. وهناك 

جمموعة خمتلفة من أنشطة املرح والرتفيه املتاحة لألطفال، مثل مسابقات الغناء والرقص، كام يتمكن األهل من 
احلديث معًا وتبادل اخلبات وحضور جلسات تدريبية. 

تشجيع االستقالل يف أداء الوظائف 

ترمي التدخالت الوظيفية إىل حتسني مدى استقاللية الفرد يف أداء مهام احلياة اليومية التي تستوجب بعض املهارات، 
األعامل  وأداء  والطهي  والرشب  واألكل  املالبس  وارتداء  احلاجة  وقضاء  واالستحامم  واالتصال  التنقل  قبيل  من 

املحلية،  وبيئته  اإلعاقة وجنسه  التدخالت عىل سن ذي  تتوقف هذه  املنزلية. 
وسوف تتغري بمرور الزمن مع انتقال الفرد من مرحلة عمرية إىل أخرى. يمكن 

للعاملني بالتأهيل املجتمعي أن يقدموا:

ألداء 	• املختلفة  السبل  حول  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التدريب 
أنشطتهم؛

تثقيف األرس حول أفضل الطرق التي يمكن من خالهلا مساعدة ذوي 	•
أكب قدر ممكن من االستقاللية  لتحقيق  الوظيفية  أنشطتهم  اإلعاقة يف 

لدهيم؛
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التدريب عىل استخدام األجهزة املساعدة، من قبيل أدوات امليش/التنقل بشكل جيعل القيام هبذه املهام أسهل؛	•
العضالت، 	• ضعف  مثل  االعتالالت،  مع  التعامل  يف  املستخدمة  اخلاصة  التقنيات  حول  واإلرشادات  التثقيف 

وضعف التوازن، والشد العضيل، التي تؤثر عىل قدرة الشخص عىل تنفيذ بعض األنشطة. وتشتمل هذه التقنيات 
عىل برامج التقوية والشد واللياقة.

غيانا اإلطار 27

تعلم كيفية النظر إىل احلياة بصورة خمتلفة 

تعيش شرييل يف قرية من قرى غيانا. ونظرًا لكوهنا كفيفة البرص خشيت أمها من السامح هلا بالذهاب خارج 
املنزل بمفردها خوفًا عليها من أن تلحق األذى بنفسها. وعندما قام بعض متطوعي التأهيل املجتمعي بزيارة 

منزل شرييل حتدثوا إىل أمها واخبوها أنه بمقدورهم تعليم شرييل كيفية التنقل خارج املنزل بمفردها. وكان من 
الصعوبة بمكان إقناع األم. وطلب أحد متطوعي التأهيل املجتمعي من باولني، وهي منسقة إقليمية للتأهيل 
املجتمعي، زيارة املنزل. ونظرًا لكون باولني هي أيضًا مكفوفة فقد اعتقد متطوع التأهيل املجتمعي ذلك أهنا 

ستكون مثاالً جيدًا وحافزًا لكل من شرييل وأمها. وافقت أم شرييل وتم وضع خطة تأهيل ترمي إىل تيسري 
الوصول إىل مزيد من االستقالل يف أداء الوظائف لدى شرييل، والتي حققت تقدمًا رسيعًا وباتت قادرة عىل 

التنقل يف أرجاء جمتمعها املحيل بمفردها باالستعانة بعصا بيضاء. وأصبحت شرييل عضوًا فعاالً يف جلنة التأهيل 
املجتمعي املحلية وعضوًا يف منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

تيسري إدخال تعديالت عىل البيئة املحيطة

قد تكون التعديالت البيئية رضورية لتحسني مدى االستقالل يف أداء الوظائف للشخص ذي اإلعاقة، فيمكن للعامل 
مناسب  منحدر  قبيل وضع  من  الفردي،  الصعيد  البيئية عىل  التعديالت  بعض  إجراء  ييرس  أن  املجتمعي   بالتأهيل 
صعيد  عىل  أو  املدخل،  وتوسيع  املرحاض  وتعديل  الدرج  من  بالقرب  درابزين  وتثبيت  املتحرك  الكريس  لصعود 

ن األجهزة املساعدة(. املجتمع، من قبيل تعديل بيئة املدرسة أو املباين احلكومية أو مقار العمل )انظر مكوٍّ

فييت نام اإلطار 28

اجلدة جتد طريقها 

يف قرية ثاي بينه يف فييت نام تعيش جدة طاعنة يف السن تعاين السكري وهي ضعيفة البرص. وكانت اجلدة مضطرة 
للذهاب إىل املرحاض بشكل متكرر السيام أثناء الليل، ونظرًا لكون املرحاض يقع يف باحة املنزل توجب عىل 

اجلدة إيقاظ أحد أفراد األرسة الصطحاهبا. ونصح أحد املتطوعني املحليني يف برنامج 
التأهيل املجتمعي األرسة بتثبيت حبل يمتد من رسيرها إىل املرحاض، بحيث إهنا يف 

الليل سيكون يف وسعها تتبع احلبل إىل املرحاض بدون احلاجة إىل إيقاظ 
فرد من األرسة. إن هذا التعديل البسيط يف البيئة املحيطة َضِمن هلذه 

اجلدة استقالهلا. 
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االرتباط بجامعات املساعدة الذاتية

تعزز برامج التأهيل املجتمعي مجاعات املساعدة الذاتية التي يلتقي من خالهلا الناس الذين لدهيم اعتالالت متشاهبة 
التأهيل  لبامج  ويمكن  واخلبات.  واألفكار  املعلومات  تبادل  بغرض  وذلك  متامثلة،  تأهيلية  احتياجات  لدهيم  أو 

املجتمعي أن تشجع التفاعل بني هذه املجموعات وخمتيص التأهيل للتوصل إىل فهم متبادل وتعاون مشرتك.

اهلند اإلطار 29

تثمني وتقدير دعم املستشفيات 

دأب برنامج للتأهيل املجتمعي يف منطقة فقرية من مقاطعة مومباي الكبى يف اهلند، عىل إرشاك موظفني من 
املؤسسات التأهيلية كمدربني ومدرسني لكوادره. وتبني هلذا البنامج أن الكثري من األرس التي فيها أشخاص 

ذوو إعاقة كان لدهيا خشية من الذهاب إىل املستشفيات التي تستقبل اإلحاالت، كاملستشفيات التي تقدم رعاية 
ملرىض األذن واألنف واحلنجرة أو مرىض العيون. لذلك تم تنظيم زيارات هلذه املستشفيات ملجموعات صغرية 

من ذوي اإلعاقة وأفراد  أرسهم. وكان الغرض من تلك الزيارات تقديم رشح هلذه املجموعات حول كيفية 
هت الدعوة  عمل هذه املستشفيات والكيفية التي يمكن معها للناس الوصول إىل اخلدمات املختلفة فيها. ووجٍّ

لبعض املختصني العاملني يف هذه املستشفيات حلضور بعض املناسبات الثقافية التي نظمها برنامج التأهيل 
املجتمعي وحظيوا بالتقدير عىل ما قدموه من دعم. ووافقت الكثري من املستشفيات التخصصية عىل أن تتقاىض 

أجورًا رمزية من األشخاص املحالني إليها من قبل برنامج التأهيل املجتمعي.

إعداد املواد املرجعية وتوزيعها

بالتأهيل  للعاملني  يمكن  املصادر  وهذه  التأهيل.  يف  مفيدة  أداة  باإلعاقة  املتعلقة  والكراسات  الكتيبات  تكون  قد 
تكون  عندما  السيام  التأهيل،  خطوات  توجيه  يف  استخدامها  أرسهم  وأفراد   اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  املجتمعي 
إمكانية الوصول إىل خمتيص التأهيل حمدودة. كام أن هذه املصادر قد تقدم معلومات قيمة للمجتمع ككل عالوة عىل 

اخلدمات والقطاعات املشاركة يف أنشطة التأهيل. ونقرتح األنشطة التالية ضمن إطار التأهيل املجتمعي:

حتديد بعض املواد املرجعية املوجودة حاليًا. وقد تتاح هذه املواد من خالل الوزارات احلكومية، أو اهليئات التابعة 	•
لألمم املتحدة، أو منظامت ذوي اإلعاقة، أو املنظامت غري احلكومية الوطنية والدولية، كام أن الكثري منها يمكن 
الوصول إليه عب شبكة اإلنرتنت، مثل دليل »التدريب يف املجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة )32( وأطفال القرية 

ذوو اإلعاقة« )33(. 
تعديل هذه املواد بام جيعلها أكثر مالءمة لالحتياجات املحلية، مع إيالء عناية خاصة للفوارق الثقافية. 	•
ترمجة املواد املوجودة إىل اللغات الوطنية و/أو املحلية. 	•
حيثام ال تتوافر مثل هذه املواد، يتوجب إعداد مواد جديدة بلغة مبسطة ملالءمة االحتياجات املحلية. 	•
توزيع املواد املرجعية عىل مجيع العاملني بالتأهيل املجتمعي لكي حيملوها معهم لدى زيارهتم لألشخاص ذوي 	•

اإلعاقة بغرض التأهيل.
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فييت نام اإلطار 30

تعلم كيفية النظر إىل احلياة بصورة خمتلفة 

قام أحد برامج التأهيل املجتمعي برتمجة العديد من املطبوعات املتوافرة، بام يف ذلك دليل التأهيل املجتمعي 
الصادر عن منظمة الصحة العاملية، إىل اللغة الفيتنامية الستخدامها ألغراض حملية. وعالوة عىل ذلك، قام 

هذا البنامج بإعداد املواد اخلاصة به التي تتناول مهومًا حمددة تشغل األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني عىل 
رعايتهم. وعادة ما يتم تزويد العاملني الصحيني بنسختني من أي مادة مرجعية – واحدة الستخدامهم وأخرى 

لألشخاص الذين يقومون بزيارهتم. 

توفري التدريب

حيتاج العاملون بالتأهيل املجتمعي إىل التدريب لضامن قدرهتم عىل تيسري حصول ذوي اإلعاقة عىل خدمات التأهيل 
وتقديم اخلدمات املالئمة عىل صعيد املجتمع. وقد أعد الكثري من املنظامت برامج تدريبية مالئمة. ويتعني عىل كوادر 
وخمتيص  الطبيعي،  العالج  خمتيص  مثل  بالتأهيل  العاملني  لدور  الفهم  من  جيد  مستوى  امتالك  املجتمعي  التأهيل 
املعاجلة الوظيفية، وخمتيص معاجلة النطق، واختصاصيي السمع، ومدريب التنقل، واملختصني باألطراف االصطناعية 
العاملني  هلؤالء  يمكن  التي  الفائدة  استيعاب  عليهم  يتعني  كام  الطبيني.  واملساعدين  الطبية  والكوادر  واملقاويم، 
تقديمها لألشخاص ذوي اإلعاقات  املختلفة. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تقدم التثقيف للعاملني بالتأهيل 
لرفع مستوى وعيهم بدور التأهيل املجتمعي وكيف يمكن أن يساعدهم عىل الوصول بخدماهتم إىل املستوى األمثل 

)انظر اإلدارة(. 

إنشاء وحدات ختتص باملصادر املرجعية يتم عبها توفري املواد التثقيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم وباقي 	•
أفراد املجتمع. ويمكن هلذه الوحدات أن تتواجد داخل مكتب التنمية املحلية، أو يف مركز صحي جمتمعي، أو يف 

مراكز خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
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األجهزة املساعدة
مقدمة

مة أو مصنَّعة أو مكيَّفة بحيث تساعد الشخص عىل أداء  األجهزة املساعدة هي أدوات ذات استعامل خارجي مصمَّ
وظيفة معينة. ويعتمد الكثري من ذوي اإلعاقة عىل األجهزة املساعدة لتمكينهم من القيام بأنشطتهم اليومية واملشاركة 

بفعالية وإجيابية يف احلياة املجتمعية.

تطالب اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف موادها رقم 4، و20، و26 الدول بتعزيز توافر 
األجهزة املناسبة ومعينات التنقل وإتاحة املعلومات عنها )2(. كام تدعو القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الدول إىل دعم جهود تطوير وإنتاج وتوزيع وصيانة األدوات واألجهزة املساعدة ونرش 

املواد املعرفية املتعلقة هبا )23(.

أدوات  إىل  بحاجة  هم  الذين  الناس  من  فقط   %15-5 أن  نجد  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  كثري  يف 
وتكنولوجيات معينة يستطيعون احلصول عليها )34(. ويف هذه الدول يكون اإلنتاج قلياًل وغالبًا رديء النوعية، كام 
أن هناك القليل جدًا من العاملني املتدربني، وتلعب التكلفة كذلك دورًا مثبطًا حيول دون احلصول عىل هذه األجهزة.

إن احلصول عىل األجهزة املساعدة يعتب أمرًا رضوريًا لدى الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة كام أنه عنرص مهم 
يف أي اسرتاتيجية إنامئية. وبدون توافر األجهزة املساعدة، قد ال يتمكن ذوو اإلعاقة أبدًا من احلصول عىل التعليم أو 
امتالك القدرة عىل العمل مما يساهم يف استمرارية دورة الفقر. كام أن هناك اعرتافًا متزايدًا بدور األجهزة املساعدة يف 

حياة كبار السن يف إطار اسرتاتيجيٍة لتعزيز الصحة والوقاية.
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نيبال اإلطار 31

استعادة القدرة عىل العمل 

دأبت إحدى املنظامت غري احلكومية املعروفة باسم منظمة التأهيل املجتمعي  يف براتناغار)CBRB(،عىل العمل 
يف املنطقة الرشقية من نيبال منذ سنة 1990. وتعمل هذه املنظمة حاليًا يف 41 قرية من مقاطعة مورانج يف بلدية 

براتناغار الفرعية، حيث تقدم خدمات التأهيل إىل أكثر من 3000 طفل وراشد من ذوي اإلعاقة.

يف سنة 1997، افتتحت املنظمة ورشة صغرية لتقويم العظام من أجل القيام ببعض اإلصالحات البسيطة 
لألدوات املساعدة، وذلك نظرًا الضطرار العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة للسفر إىل العاصمة أو إىل مجهورية 

اهلند املجاورة إلصالح أدواهتم. ومع مرور الزمن، سعت املنظمة إىل إنشاء ورشة لتقويم العظام جمهزة جتهيزًا 
كاماًل. وعب الرشاكة مع املنظمة الدولية لإلعاقة يف نيبال تم تطوير خدمة شاملة تضّمنت صناعة وتوفري وإصالح 

األجهزة املساعدة. وتم تدريب بعض السكان املحليني )من الرجال والنساء ذوي اإلعاقة أو غري ذوي اإلعاقة( 
للعمل كفنيني يف نيبال واهلند، وتم دجمهم يف فريق منظمة التأهيل املجتمعي احلايل. وتقدم املنظمة اليوم املقاويم 

ذات النوعية اجليدة )كالفراجري، والسنادات، واجلبائر( واألطراف االصطناعية )كالسيقان واأليدي االصطناعية( 
وأدوات التنقل )كالعكازات، والدراجات ثالثية العجالت، والكرايس املتحركة( ألشخاص من ذوي اإلعاقة يف 

16 مقاطعة رشق نيبال. ويعمل العاملون بالتأهيل املجتمعي واملعاجلون وفنيو الورشة يدًا بيد لتحسني نوعية حياة 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

»تشاندسوار« هو أحد األشخاص الذين استفادوا من هذه الورشة لتقويم العظام. يعمل تشاندسوار كسائق 
تاكيس دراجة هوائية، كوسيلة نقل مقابل أجر وقد دأب عىل هذا العمل الشاق حتى أصيب بجرح أدى إىل برت 

ساقه اليرسى. وفقد تشاندسوار مصدر دخله ألنه مل يعد قادرًا عىل قيادة الدراجة وخرس مدخراته يف سبيل سعيه 
لتغطية تكاليف الرعاية الطبية. تعرف عىل تشاندسوار فريُق من منظمة التأهيل املجتمعي يعمل يف قريته وزوده 

بطرف اصطناعي يثبت حتت الركبة، كام قدم له التأهيل لضامن قدرته عىل امليش مع ساقه االصطناعية تلك. وتعلم 
تشاندسوار كيف حيرك دواسات الدراجة اهلوائية جمددًا. وعاد تشاندسوار اليوم 

ملزاولة عمله، حيث يسوق الدراجة يف شوارع براتناغار ويكسب قوت يومه.

يقول رئيس منظمة التأهيل املجتمعي، بعد أن ملس الفوائد التي حققها 
بعض األشخاص مثل تشاندسوار: »لقد دأبنا عىل تقديم التأهيل 

املجتمعي  لكثري من السنوات، ولكن منذ أن بدأنا بتقديم األجهزة 
املساعدة ذات النوعية اجليدة، أصبحنا أكثر فاعلية وازدادت مصداقيتنا 

وأصبحنا نلقى قبوالً أكب يف املجتمع«. 
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اهلدف
أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من احلصول عىل األجهزة املساعدة املناسبة ذات النوعية اجليدة والتي متكنهم من 

املشاركة يف أنشطة احلياة عىل صعيد املنزل والعمل واملجتمع.

دور التأهيل املجتمعي 
األجهزة  من  احتياجاهتم  لتحديد  أرسهم  و  اإلعاقة  ذوي  االشخاص  مع  العمل  يف  املجتمعي  التأهيل  دور  يتجىل 
املساعدة، وتيسري احلصول عىل هذه األجهزة، وضامن توافر خدمات الصيانة واإلصالح واالستبدال عند الرضورة. 

النتائج املرجوة
بالتأهيل املجتمعي باألجهزة املساعدة بام يف ذلك األنواع املوجودة، ووظائفها ومالءمتها لألنواع 	• إملام العاملني 

األدوات  عىل  للحصول  اإلحالة  وآليات  املجتمع،  يف  وتوافرها  األويل،  وتصميمها  اإلعاقات،  من  املختلفة 
التخصصية. 

هذه 	• عىل  للحصول  دراية  عن  قرارات  اختاذ  ويستطيعوا  املساعدة  باألجهزة  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  إملام 
األجهزة واستخدامها.

أن حيصل ذوو اإلعاقة وأرسهم عىل التدريب والتثقيف واملتابعة الالحقة لضامن استخدامهم واعتنائهم بأدواهتم 	•
املساعدة بالشكل املناسب.

أن يستطيع السكان املحليون بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم صناعة أدوات مساعدة أولية والقيام 	•
بأعامل الصيانة واإلصالحات البسيطة هلذه األجهزة. 

احلد من العوائق التي حتول دون احلصول عىل األجهزة املساعدة مثل قلة املعلومات، والقيود املالية، ومتركز اخلدمة 	•
يف املدن الكبى. 

معاجلة العوامل البيئية لتمكني األفراد من استخدام أدواهتم املساعدة يف خمتلف املواقع التي حيتاجون الستخدامها 	•
فيها.

املفاهيم الرئيسية 

األنواع الشائعة من األجهزة املساعدة

أكواب  أو  امليش  التعقيد )مثل عصا  قليلة  تكنولوجيا  القائمة عىل  البسيطة  األدوات  املساعدة من  تتفاوت األجهزة 
الرشب املكيَّفة مع احتياجات ذي اإلعاقة(، إىل األدوات املعقدة ذات التكنولوجيا املتطورة )مثل برامج احلاسوب 
/ األجهزة احلاسوبية املتخصصة أو الكرايس املتحركة اآللية(. ومن املفيد أن نّطلع عىل هذه التشكيلة الواسعة من 

األجهزة املساعدة التي تندرج حتت فئات خمتلفة.
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أدوات التنقل

تساعد أدوات التنقل األشخاص عىل امليش أو احلركة وتشتمل عىل:
الكرايس املتحركة	•
الدراجات ثالثية العجالت	•
العكازات	•
عصا / قضيب امليش	•
إطار امليش / املّشاية	•

قد حتتوي أدوات التنقل عىل بعض املزايا اخلاصة لكي تالئم احتياجات املستخدم. فعىل سبيل املثال، يمكن أن  حيتاج 
الشخص الذي لديه شلل دماغي إىل كريس متحرك مزود بدعائم للجذع / العنق لضامن قدرة الشخص ذي اإلعاقة 
الكرايس  توفري  العاملية حول  الصحة  ملنظمة  الدالئل اإلرشادية  عىل احلفاظ عىل وضعية جيدة يف اجللوس. وتعتب 
املعنيني بتصميم وإنتاج وتوزيع  املوارد املحدودة )35( مرجعًا مفيدًا لألشخاص  املناطق ذات  اليدوية يف  املتحركة 

الكرايس املتحركة.
 

أدوات االتزان واالحتفاظ بالوضعية الصحيحة

يواجه األشخاص ذوو االعتالالت صعوبة يف احلفاظ عىل وضعيات جيدة يف االستلقاء أو الوقوف أو اجللوس ألداء 
األنشطة الوظيفية، وهم عرضة خلطر حصول تشوهات جراء اختاذ وضعيات غري مناسبة. وتساعد األدوات التالية 

عىل التغلب عىل بعض من هذه الصعوبات:
املساند والوسادات 	•
الكرايس، من قبيل كريس الزاوية، واملقاعد املخصصة لغرض معني	•
أطر الوقوف	•

األطراف االصطناعية واملقاويم واألحذية املقومة للعظام

أو تصحح  أو تدعم  املختلفة لكل شخص بحيث تعوض  لتناسب االحتياجات  جيري عادة تفصيل هذه األدوات 
جزءًا من أجزاء البدن. وُتصمم هذه األدوات وُتصنع وتثبت يف ورش أو مراكز متخصصة عىل يد عاملني مدربني يف 

جمال األطراف االصطناعية/املقاويم، وتشتمل عىل: 
األطراف االصطناعية مثل السيقان أو األيدي	•
املقاويم من قبيل السنادات اجلذعية أو جبائر اليد/الساق أو الفراجري	•
األحذية املقومة للعظام	•

األجهزة املساعدة ألنشطة احلياة اليومية

وارتداء  واالستحامم،  األكل،  )مثل  اليومية  احلياة  أنشطة  إنجاز  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  األدوات  هذه  متكن 
املالبس، وقضاء احلاجة، واألعامل املنزلية(. وهناك الكثري من األمثلة عىل هذه األدوات مثل: 

أدوات املائدة وأقداح الرشب املكيَّفة مع احتياجات ذي اإلعاقة	•
مقاعد االستحامم والكرايس 	•
مقاعد وُأطر املرحاض	•
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كرايس التغوط	•
عصا اللبس	•

األجهزة البرصية

يؤثر ضعف البرص أو العمى بشكل كبري عىل قدرة املرء عىل القيام بأنشطة احلياة اليومية اهلامة. وهناك جمموعة متنوعة 
من األدوات )ترتاوح بني البسيط واملعقد( التي يمكن استخدامها لتحقيق أكب قدر من املشاركة واالستقاللية، بام يف 

ذلك:
الكتب املطبوعة بأحرف كبرية	•
العدسات املكبة	•
النظارات	•
العصا البيضاء	•
طريقة برايل للقراءة والكتابة	•
األجهزة املسموعة، مثل املذياع، الكتب الناطقة، اهلواتف النقالة	•
•	)JAWS )Job Access with Speech قارىء الشاشة ألجهزة احلاسوب، مثل البنامج الناطق املعروف باسم

األجهزة السمعية

يؤثر فقدان السمع عىل قدرة املرء عىل التواصل والتفاعل مع اآلخرين؛ ويؤثر أيضًا عىل الكثري من جوانب النامء مثل 
القدرة عىل النطق واستخدام اللغة، كام حيد من فرص التعلم والعمل املتاحة مما يؤدي إىل التمييز االجتامعي والعزلة. 

وتشتمل األجهزة السمعية عىل:
املعينات السمعية	•
سامعات الرأس لالستامع للتلفاز	•
اهلواتف املكبة للصوت	•
املبقة الكاتبة/أدوات االتصاالت املخصصة للصم )وهي من أدوات االتصال عن بعد(	•
النظم البرصية التي تعطي إشارات مساِعدة، مثل إصدار ضوء عندما يقرع جرس الباب	•

بابوا غينيا اجلديدة  اإلطار 32
األوىل يف الصف 

»أّنا« هي أم تعيش يف مقاطعة سيبك الرشقية يف بابوا غينيا اجلديدة، ورزقت ببنت صامء أسمتها »كوريس«. 
بني يف إحدى  وكانت أّنا عاقدة العزم عىل إرسال ابنتها إىل املدرسة. ومن خالل أحد عاميل التأهيل املجتمعي املدرَّ

املنظامت غري احلكومية الوطنية املعروفة باسم مؤسسة خدمات كاالن لألشخاص ذوي اإلعاقة، علمت أّنا أن 
هناك دار حضانة لرعاية األطفال الصم. وقبل االنتظام يف هذه املدرسة قامت املؤسسة بتوفري املعينات السمعية  

الالزمة لكوريس، حيث تم أخذ طبعات لشكل أذنيها، وعندما أصبحت املعينات السمعية جاهزة للرتكيب 
أحيلت كوريس إىل اختصايص بالسمع يف مدينة بورت مورسبي. ورشعت كوريس باالنتظام باملدرسة وبدأت 

أيضًا بتعلم لغة اإلشارة. وهكذا، بمساعدة من األجهزة املساعدة ودعم من مدرسيها رسعان ما أصبحت 
كوريس واحدة من الطالب األوائل يف صفها.
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أجهزة االتصال والتواصل

هذه  وتفيد  والنطق.  الفهم  يف  صعوبة  يواجهون  الذين  األفراد  تساعد  أن  يمكن  والبديلة  املعززة  االتصال  أدوات 
األجهزة يف دعم النطق )معززة(، أو للتعويض عن غياب القدرة عىل النطق )بديلة(. وتشتمل هذه األدوات عىل:

لوحات التواصل املزودة بصور أو رموز أو أحرف األبجدية. 	•
بطاقات مدون هبا طلبات بعينها 	•
أدوات إلكرتونية إلصدار خمرجات نطقية	•
حواسيب مزودة بمعدات وبرامج ختصصية	•

أجهزة مساعدة عىل اإلدراك

اإلدراك هو القدرة عىل فهم املعلومات ومعاجلتها. وهو يشري إىل الوظائف الفكرية التي يقوم هبا الدماغ كالذاكرة 
النفسية هي بعض من  الذهني واخلرف واألمراض  الدماغية واالعتالل  املشكالت. واالصابات  والتخطيط وحل 
الكثري من احلاالت املرضية الكثرية التي قد تؤثر عىل قدرة املرء اإلدراكية. و يمكن أن تساعد األجهزة واألدوات 

التالية األفراد عىل تذكر املهام/ األحداث اهلامة وإدارة أوقاهتم والتحضري ألنشطتهم:
القوائم	•
املفكرات	•
التقاويم	•
اجلداول الزمنية	•
األجهزة اإللكرتونية مثل اهلواتف النقالة، وأجهزة االستدعاء )البيجر(، واملنظم الشخيص.	•

اختيار األجهزة املساعدة 

التكنولوجيا املالئمة

أن  إال  املنخفض،  الدخل  ذات  والبلدان  النائية  الريفية/  املناطق  مع  التكنولوجية  اخليارات  من  الكثري  يتالءم  ال 
التي تلعب  البيئية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية  العوامل  مة بحيث تراعي  املناسبة« تكون مصمَّ »التكنولوجيا 
دورًا يف حياة املجتمعات واألفراد. وتلبي التكنولوجيا املناسبة احتياجات األفراد؛ فهي توظف املهارات املحلية، كام 
أن األدوات واملواد الرضورية بسيطة، وجمدية، وميسورة التكلفة، ومقبولة لدى املستخدمني. واألجهزة املساعدة هي 

عبارة عن وسائل تكنولوجية يتعني تصميمها وإنتاجها واختيارها بعناية لضامن استيفائها هلذه املعايري.
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اهلند  اإلطار 33

أحذيتنا ليست خمتلفة 

وّفر مركز أسييس ليبويس Assisi Leprosy، بالتعاون مع برنامج التأهيل املجتمعي يف والية أندرا براديش 
اهلندية، صنادل مصنوعة من املطاط األسود ذي البنية اخللوية الصغرية، لألشخاص الذين لدهيم اجلذام وفقدوا 

اإلحساس يف أقدامهم وباتوا عرضة خلطر حصول تقّرحات بالقدم. وتبني الحقًا أن الكثري من األشخاص 
الذين حصلوا عىل الصنادل مل يستعملوها. وباحلديث مع هؤالء االشخاص، اتضح أنه بانتعاهلم هلذه الصنادل 
سوف يصبح هؤالء األشخاص عرضة للوصم االجتامعي -  فقد أصبحت الصنادل السوداء سهلة التمييز من 
قبل أفراد املجتمع املحيل عىل أهنا األحذية التي يرتدهيا املجذومون فقط. ونتيجة لذلك، قرر البنامج استخدام 
صنادل متوافرة يف السوق املحيل مع إدخال بعض التعديالت عليها لتالئم احتياجات األشخاص الذين لدهيم 

جذام، وبدأوا يلبسون صنادهلم التي مل تكن ختتلف كثريًا عن تلك التي يلبسها أفراد املجتمع اآلخرون.

التقييم

يتعنّي انتقاء األجهزة املساعدة بعناية وجيب صنعها وتكييفها بشكل يضمن تلبيتها الحتياجات الشخص ذي اإلعاقة. 
ويؤدي االختيار الرديء والتصميم غري املناسب إىل كثري من املشاكل بام يف ذلك اإلحباط وعدم االرتياح وحصول 
حاالت مرضية ثانوية. فعىل سبيل املثال، يشيع يف بعض البلدان توزيع الكرايس املتحركة املتبع هبا أو املستعملة عىل 
نطاق واسع. وعىل الرغم من أن هذا قد يكون له بعض الفوائد، فإنه قد يعود بالرضر عىل املستخدمني، ففي حالة 
تقديم كريس متحرك بدون وسادة مثاًل لشخص لديه إصابة يف احلبل الشوكي فإن ذلك قد يتسبب بحصول منطقة 

ضغط مهددة للحياة )انظر مكّون الوقاية(.

ومن الرضوري إجراء تقييم شامل لضامن كون األدوات املساعدة تلبي احتياجات األفراد داخل منازهلم، ومدارسهم، 
احلالية،  الوظائف  واستعراض  املريض،  التاريخ  من  كاًل  الشامل  التقييم  يتضّمن  وقد  واملجتمع.  العمل  بيئات  ويف 
واألهداف الشخصية، وتقييم األجهزة املساعدة احلالية، وإجراء فحص جسدي. وينبغي أن يكون أسلوب التقييم 
ذوي  األشخاص  مثل  املعنيني  األشخاص  من  متنوعة  جمموعة  عىل  يشتمل  وأن  أمكن،  حيثام  التخصصات  متعدد 

اإلعاقة وأفراد أرسهم واملعاجلني والفنيني واملعلمني والعاملني بالتأهيل املجتمعي.
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استخدام األجهزة املساعدة

البيئات اخلالية من العوائق

يستخدم الكثري من األشخاص أدواهتم املساعدة يف أماكن خمتلفة، ومن الرضورة بمكان احلرص عىل أن تكون مجيع 
البيئات خالية من العوائق كي يتمكن املرء من حتقيق أقىص قدر من الفعالية واالستقاللية. فمثال الشابة التي تستخدم 
كرسيًا متحركًا جيب أن تكون قادرة عىل استخدامه يف الدخول واخلروج من منزهلا والتحرك بحرية داخل هذا املنزل 

والوصول إىل أماكن مهمة فيه )كاحلامم(، والتنقل داخل جمتمعها والوصول إىل مقر عملها. 

من  أعىل  درجات  وجود  عند  منحدر  إقامة  عىل  يشتمل  املحيطة  املادية  البيئة  عىل  جيرى  الذي  التعديل   / التكييف 
مستوى األرضية، وزيادة عرض املدخل اذا كان ضيقًا، وإعادة ترتيب األثاث بغية توسيع املساحة املتاحة للحركة. 
ومن املهم مراعاة اجلوانب األخرى يف البيئة املحيطة مثل املواقف جتاه هذه األدوات واألجهزة ونظم الدعم، والتي 
يمكن هلا أيضًا أن تؤثر عىل مقدرة الشخص عىل استعامهلا. فعىل سبيل املثال، يتعني عىل الطفل الذي يستخدم لوحة 
التواصل عوضًا عن النطق أن يستعمل هذه اللوحة يف املنزل واملدرسة، مما يستوجب أن يتبنى أفراد أرسته ومدرسوه 

وأصدقاؤه موقفًا إجيابيًا وأن يكونوا مستعدين وقادرين عىل استخدام هذه األداة لدى التواصل معه.

وعند التفكري يف إدخال تعديالت بيئية، السيام عىل صعيد املجتمع، من املفيد اللجوء إىل ما يسّمى »التصميم الشامل« 
)Universal Design( )36(، وهو ما يقصد به القيام بتصميم املنتجات، والبيئات، والبامج، واخلدمات بشكل 

يتيح جلميع الناس استخدامها )2(، سواء ذوي اإلعاقة أم غريهم.  

فييت نام اإلطار 34

إقامة جرس يف املجتمع املحيل  

يف قرية من قرى مقاطعة ثاي بينه يف فييت نام، حّث متطوعو التأهيل املجتمعي أفراد املجتمع عىل حتسني اجلرس 
املحيل بحيث يتمكن مستخدمو الكرايس املتحركة، فضاًل عن األشخاص اآلخرين، من عبوره بال معاناة.

األنشطة املقرتحة

تدريب العاملني بالتأهيل املجتمعي

حيتاج العاملون بالتأهيل املجتمعي إىل يشء من التدريب عىل األدوات املساعدة لضامن قدرهتم عىل حتري الدقة يف 
املعلومات واإلحالة الرضورية والتثقيف. وقد يكون التدريب مصمم خصيصًا هلذا املوضوع، كام يمكن أن يكون 

جزءًا من دورة تدريبية عن التأهيل. وحيتاج العاملون بالتأهيل إىل املعرفة بشأن:

األنواع الشائعة من األدوات املساعدة؛	•
غرض ووظيفة األدوات املساعدة؛	•
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األدوات األولية التي يمكن صنعها يف املجتمع املحيل كالعكازات مثاًل؛	•
أماكن توافر األدوات التخصصية مثل األطراف االصطناعية واملعينات السمعية؛	•
آليات اإلحالة لتمكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل األدوات املساعدة املتخصصة؛	•
خيارات التمويل املتاحة لتغطية النفقات لدى األشخاص غري القادرين عىل حتمل تكلفة األدوات.	•

كام أن التدريب العميل هو أيضًا أسايس، السيام للعاملني بالتأهيل املجتمعي الذين يعملون يف املناطق الريفية/ النائية، 
لضامن قدرهتم عىل صناعة أدوات مساعدة بسيطة وامتالك املهارات والثقة بقدرهتم عىل العمل مبارشة مع األفراد 

الذين حيتاجون هلذه األدوات. فعىل سبيل املثال، قد حيتاج العامل بالتأهيل املجتمعي إىل أن:

يوضح لألرسة كيفية صنع كريس خشبي مزود بحزام لتمكني الطفل خمتل التوازن من اجللوس منتصبًا؛	•
يوضح لألرسة كيفية بناء قضبان متوازية لتمكني طفلها من التمّرن عىل امليش يف املنزل؛	•
يوضح لألرسة كيفية صناعة عصا بسيطة للميش للشخص الذي يتعاىف من السكتة إلعانته عىل امليش؛	•
يعلم طفاًل لديه شلل دماغي وال يملك القدرة عىل النطق أو عىل حتريك يده بصورة متناسقة، كيفية استعامل لوحة 	•

صوٍر للتواصل مع اآلخرين باستخدام عينيه؛
يوجه إنسانًا كفيف البرص بشأن كيفية استخدام العصا البيضاء.	•

إندونيسيا  اإلطار 35

املعلومات عند احلاجة

قام برنامج التأهيل املجتمعي يف مقاطعة جنوب سوالويس األندونيسية بإعداد قائمة بمصادر األدوات املساعدة 
حتتوي عىل عناوين مقدمي اخلدمة الرئيسيني القادرين عىل توفري األدوات املساعدة وإصالحها. وتم توزيع هذه 

القائمة عىل كافة العاملني بالتأهيل املجتمعي مع احلرص الدائم عىل توفري املعلومات الدقيقة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة الذين يعيشون يف القرى.

بناء قدرة األفراد واألرس

يتعني عىل العاملني بالتأهيل املجتمعي العمل بشكل وثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد  أرسهم لضامن:

حتقيق 	• عىل  األفراد  تساعد  أن  األدوات  هلذه  يمكن  وكيف  املساعدة  األدوات  من  املختلفة  باألنواع  درايتهم 
استقالليتهم وتفعيل مشاركتهم؛

مشاركتهم يف اختاذ القرار املتعلق باختيار وتصميم األدوات املساعدة - فإتاحة الفرصة لألشخاص لرؤية وجتريب 	•
األدوات املساعدة سيساعدهم عىل اختاذ قرارات عن دراية ؛

وصيانة 	• بإصالح  القيام  باستطاعتهم  يكون  وأن  ومأمون  سليم  بشكل  املساعدة  أدواهتم  استخدام  عىل  قدرهتم 
أدواهتم بشكل يطيل من عمر تلك األدوات؛

قدرهتم عىل إفادة املراكز التي تستقبل اإلحاالت بأي صعوبات تعرتضهم بحيث يمكن إجراء التعديالت الالزمة 	•
والبحث عن خيارات أخرى.
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املعلومات  تبادل  من  األشخاص  ن  متكِّ الذاتية  املساعدة  أن مجاعات  الضوء عىل حقيقة  الصحي  املكّون  هذا  يسلط 
القيمة واملهارات واخلبات. ويمكن هلذه اجلامعات أن تكون ذات فائدة مّجة السيام عندما ال يكون املرء قادرًا عىل 
الوصول بسهولة إىل العاملني بالتأهيل. ويمكن جلامعات املساعدة الذاتية أن تشّجع أفرادها عىل التأقلم مع أدواهتم 
تقدم  أن  يمكن  اجلامعات  هذه  أن  كام  وصيانتها،  هبا  العناية  كيفية  بشأن  تثقفهم  وأن  مؤخرًا  اقتنوها  التي  املساعدة 
النصيحة ألفرادها بشأن الرعاية الذاتية، كالوقاية من التعّرض للمضاعفات الثانوية وكيفية حتقيق الفعالية عىل النحو 

األمثل.

تدريب احلرفيني املحليني

يعيشون  الذين  األشخاص  من  نتوقع  أن  املعقول  غري  من 
التخصصية  املراكز  إىل  يسافروا  أن  الريفية  املناطق  يف 

عن  يتوقفون  منهم  الكثري  إن  بل  أدواهتم  إلصالح 
املشاكل.  بعض  تصادفهم  عندما  األدوات  هذه  استخدام 
ومن هنا، يمكن تدريب احلرفيني املحليني عىل إجراء بعض 
كاملقاويم  املساعدة  األدوات  عىل  البسيطة  اإلصالحات 

إصالح  مثل  املتحركة،  والكرايس  االصطناعية  واألطراف 
أو  الباغي  أو  األحزمة  استبدال  خالل  من  املقاويم  بعض 

عن  تبحث  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  ويمكن  املسامري. 
عب  التدريب  هذا  عىل  احلصول  تيرس  وأن  املحليني  احلرفيني 

رشاكة مع الفنيني.

إن األدوات املساعدة مثل عيص امليش والعكازات وأطر امليش وأطر الوقوف والكرايس البسيطة يمكن أيضًا صناعتها 
من قبل احلرفيني املحليني نظرًا لسهولة إعدادها باستخدام مواد متوافرة حمليًا. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

تبحث عن احلرفيني املحليني الذين يبدون اهتاممًا بتصنيع هذه األدوات وأن تيرس حصوهلم عىل التدريب. 

منغوليا اإلطار 36

تعلم كيفية صنع أدوات مساعدة  
يف سنة 2000، نظم برنامج التأهيل املجتمعي الوطني يف منغوليا دورة تدريبية للعاملني يف املختب الوطني 

جلراحة تقويم العظام يف مدينة أوالن باتار بغية تعليمهم كيفية صناعة جبائر بسيطة وأدوات للجلوس وأدوات 
للتنقل باستخدام املواد املحلية والتكنولوجيا املناسبة. ويف يومنا هذا نجد أنه مع انطالق أي برنامج جديد 

للتأهيل املجتمعي يف مقاطعة جديدة من منغوليا، جيري تسمية اثنني من احلرفيني املحليني وتدريبهم يف املختب 
الوطني جلراحة تقويم العظام.
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تيسري احلصول عىل األدوات املساعدة 

الفقر  جانب  إىل  عنها،  املتوافرة  املعلومات  كفاية  لعدم  نتيجة  حمدودًا  املساعدة  األدوات  عىل  احلصول  يكون  قد 
وبعد املسافة ومتركز اخلدمات يف املدن الكبى. لذا  يتعنّي عىل العاملني بالتأهيل املجتمعي العمل بشكل وثيق مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة و أرسهم لتيسري احلصول عىل األدوات املساعدة، وذلك من خالل:

حتديد مقدمي اخلدمة املوجودين عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والوطني الذين يصنعون و/أو يوفرون جمموعة 	•
واسعة من األدوات املساعدة )األولية واملتخصصة(؛

قبيل 	• من  واإلجراءات،  والتكاليف  اإلحالة  آليات  ذلك  بام يف  للخدمة  مقدم  تفصيلية عن كل  معلومات  جتميع 
اإلجراءات اإلدارية، وإجراءات التقييم، وعدد الزيارات املطلوبة ألخذ القياسات وتركيب اجلهاز والوقت الالزم 

لتصنيعه؛
العمل عىل توفري هذه املعلومات وعرضها بشكل مناسب وإيصاهلا لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؛	•
حتديد خيارات التمويل املتاحة لألشخاص غري القادرين عىل حتمل النفقات املتصلة باألجهزة املساعدة – يمكن 	•

لبامج التأهيل املجتمعي أن تيرس الوصول إىل بعض مبادرات التمويل احلكومية وغري احلكومية، كام أن بوسعها 
مجع تبعات هلذا الغرض و/أو متّكنِي املجتمعات املحلية من التبع ببعض املوارد؛

– يف 	• التي متكنهم من احلصول عىل شهادة عجز ختوهلم  مساعدة االشخاص عىل استكامل اإلجراءات اإلدارية 
العديد من الدول- من احلصول عىل األجهزة جمانًا؛

الدخول يف رشاكات مع املراكز التي تستقبل اإلحاالت، والسلطات املحلية، وغريها من املنظامت ملناقشة كيفية 	•
حتقيق الالمركزية يف تقديم اخلدمة من خالل بعض احللول، كالوحدات املتنقلة مثاًل؛

تأمني وسيلة نقل للمجموعات الصغرية من األفراد الذين يعيشون يف املناطق الريفية/النائية للسفر إىل املراكز التي 	•
تستقبل اإلحاالت مع احلرص عىل إجراء ترتيبات مسبقة مع هذه املراكز.

تقديم خدمات إصالح لألعطال وذلك إما يف املنازل أو يف املجتمع لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية/ 	•
الذين هم  إليها األفراد  النائية، فمثاًل تأسيس وحدة متنقلة أو اعتامد نقطة جتمع دائمة يف املجتمع املحيل يذهب 

بحاجة إىل من يصلح هلم أدواهتم.

لبنان  اإلطار 37
احلصول عىل األجهزة املساعدة

أسست اهليئة الوطنية لشؤون املعاقني بلبنان وحدة لصناعة الكرايس املتحركة وغريها من األجهزة املساعدة 
كالعكازات، واملّشايات، وكرايس املرحاض، واألحذية املقومة للعظام، وأنظمة اجللوس املتخصصة. كام أسست 

اهليئة مخس ورش للتوزيع واإلصالح والصيانة يف خمتلف أنحاء البالد لتيسري احلصول عىل هذه األجهزة. 
وتوظف وحدة اإلنتاج وورش اإلصالح أشخاصًا ذوي إعاقة. كام وفرت اهليئة ميزانية وطنية لألدوات 

املساعدة. وقد أصبح بمقدور برامج التأهيل املجتمعي إحالة األشخاص الذين هم بحاجة إىل أجهزة مساعدة 
إىل هذه املراكز للحصول عىل تلك األجهزة.

تأسيس ورش صغرية

عند عدم توافر خدمات اإلحالة وتعذر التغلب عىل بعض الصعوبات كارتفاع التكلفة وبعد املسافة، يمكن لبامج 
أدوات  إنتاج  ويمكن  املحلية.  االحتياجات  لتلبية  صغرية  ورشة  دعم  و/أو  تأسيس  إىل  اللجوء  املجتمعي  التأهيل 
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املجتمع  إطار  يف  املعوقني  تدريب  دليل  مثل  الوثائق  بعض  م  وتقدِّ حمليًا.  املدربني  األشخاص  بعض  بمعرفة  بسيطة 
األدوات  صنع  كيفية  عن  املعلومات   )33( اإلعاقة  ذوو  القرية  وأطفال   )32( العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادر 

املساعدة يف املجتمع باستخدام املوارد املحلية.

غينيا بيساو اإلطار 38
إجياد حلول حملية  

يضم مستشفى كومورا يف غينيا بيساو ورشة صغرية إلصالح املقاويم،  وتم هناك تدريب شخصني ذوي إعاقة 
للعمل كفنيني  لتقويم العظام يف هذه الورشة. وغالبًا ما يمثل العثور عىل املواد املالئمة مشكلة، كام يتكلف 

استرياد املواد تكلفة باهظة، وهذا ما حدا بالفنيني ملحاولة إجياد حلول حملية للتصاميم من الورش األخرى. فعىل 
.foot-drop سبيل املثال، أخذا يصنعان جبائر من اجللد والبالستيك لألشخاص الذين لدهيم سقوط بالقدم

املساعدة، وهذا من شأنه أن يدر عليهم دخاًل،  أيضًا عىل صنع األجهزة  ويمكن تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة 
ويعكس تقدير دورهم كمسامهني فاعلني يف جمتمعاهتم، ويساعد عىل تطوير شبكات للتواصل االجتامعي، ويف هناية 

املطاف يؤدي إىل متكينهم.

اهلند اإلطار 39

توفري بيئة مناسبة للمرشوعات الصغرية  

تم التعرف من خالل عدة برامج للتأهيل املجتمعي يف مدينة بنغالور اهلندية عىل جمموعة من 10 شابات ذوات 
إعاقة، حيث واجهت تلك النسوة مجيعًا صعوبات ومتييزًا بسبب كوهنن إناثًا فقريات وغري متعلامت، فضاًل عن 

أهنن ذوات إعاقة. وكان ُينظر إليهن عىل أهنن يشكلن عبئًا عىل أرسهن وجمتمعاهتن. ولكن يف عام 1998، تم 
تدريب أولئك الشابات العرش ليكنِّ بمثابة فنييات تقويم عظام وحصلن عىل قرض من أحد برامج التأهيل 

املجتمعي لتأسيس ورشة جتارية. وقد تغريت حياة هؤالء الشابات منذ بارشن هذا العمل )ورشة ُمعينات التأهيل 
بإرشاف نساء ذوات إعاقة(. وبدأت هذه الورشة يف 

حتقيق أرباح منذ السنة الثانية، ومع هناية السنة الرابعة 
كن قد متّكّن من سداد كامل القرض. وقد قام هؤالء 

الشابات بالتوسع يف أعامهلن بعد أن أصبحن وكالء 
للعديد من الرشكات الكبرية التي تنتج األجهزة املساعدة 

ومنتجات الرعاية الصحية، ومن خالل إقامة عالقات 
مع مستشفيات القطاع اخلاص الرئيسية يف املدينة. وحتقق 

هؤالء الشابات اليوم دخاًل جيدًا وتتسم حياهتن بأهنا ذات 
نوعية جيدة، وأصبح ينظر إليهن بمثابة مسامهات فاعالت 
يف جمتمعاهتن. وقد تزوجت تلك الشابات مجيعًا وأصبحن 

ثروة ألرسهن وقدوة للكثري من األشخاص من ذوي اإلعاقة.
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التشبيك والتعاون

قد ال يكون ممكنًا يف بعض البلدان من الناحية العملية تأسيس خدمات تقّدم جمموعة متنوعة من األجهزة املساعدة. 
املساعدة  أن كثريًا من األجهزة  السكان، غري  قّلة عدد  أو  املوارد  أو حمدودية  أولويات احلكومة  إىل  يرجع هذا  وقد 
ستتوافر يف البلدان املجاورة، حيث يرجح أن تكون أرخص ويكون احلصول عليها أسهل من استريادها من البلدان 
تتعاون مع  املجاورة وأن  البلدان  املتاحة يف  املوارد  املجتمعي أن حتّدد  التأهيل  املرتفع. وينبغي لبامج  الدخل  ذات 
هذه البلدان ما أمكنها ذلك. عالوة عىل ذلك، يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي إقامة عالقات قوية مع املنظامت 
غري احلكومية الدولية والوطنية النشطة يف جمال إنتاج وتقديم األجهزة املساعدة وذلك بغية حتقيق استدامة يف تقديم 

اخلدمة.
 

التصدي للعوائق يف البيئة املحيطة

توجد يف أغلب األحيان عقبات يف البيئات أو األوساط املحيطة بالشخص كام هو احلال يف البيت أو املدرسة أو العمل 
أو املجتمع، مما جيعل من الصعب عىل األفراد استخدام أدواهتم املساعدة. ويتعني عىل العاملني بالتأهيل املجتمعي 
األفراد وأعضاء  األرسة واملجتمعات  العمل مع  يتمكنوا من  العوائق بحيث  امتالك معرفة عملية بخصوص هذه 

والسلطات املحلية لتحديد هذه العوائق والتصدي هلا. 

املراجع

Assistive devices 69     

Network and collaborate

In some countries it may not be feasible to establish services that provide a wide range 
of assistive devices. This may be due to government priorities, limited resources, or 
small populations. But many assistive devices will be available in neighbouring coun-
tries, where they are likely to be cheaper and easier to access than importing them from 
high-income countries. CBR programmes need to determine what resources are avail-
able in neighbouring countries and collaborate with these countries where possible. In 
addition, CBR programmes need to develop strong links with international and national 
nongovernmental organizations who are often active in producing and providing assis-
tive devices with a view to the development of sustainable service provision.

Address barriers in the environment

Very often there are barriers in the home, school, work or community environments that 
make it difficult for people to use their assistive devices. CBR personnel require practical 
knowledge regarding these barriers so they can work with individuals, family members, 
communities and local authorities to identify and address them.
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