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 من خالل الحوار للزبون ولألشخاص املقربني منه فيام يتعلق باإلعاقة الذهنية والنامئية حسب الحاجة. األخصايئ

 النفيس مسؤول أيضاً عن الفحوصات النفسية مبا يف ذلك استيضاح قدرات الزبون عىل الفعاليات من الناحية العقلية

واستيضاح الحاجة إىل الدعم االجتامعي .

 املعالج الطبيعي بإمكانكم التواصل معه، عندما تحدث تغيريات يف قدرة الزبون عىل الفعاليات أو عىل الحركة. املعالج

 الطبيعي يعزز من إمكانية القدرة لدى الزبون عىل الفعاليات والحركة بشكل مستقل واملحافظة عليها، وكذلك يخفف

 من األرضار التي تسببها اإلعاقة، بحيث يكون الشخص قادراً عىل أن يعيش حياة نشطة واجتامعية ومستقلة وسعيدة

 يف وسطه الذي يعيش فيه حياته اليومية. املعالج الطبيعي مسؤول عن تقييامت القدرة عىل الحركة والقدرة عىل

 النشاطات والفعاليات، وعن التخطيط للعالج الطبيعي وتنظيمه ومتابعته وعن املعدات املساعدة للحركة وعن اإلرشاد

واالستشارات يف الوسط املحيط. 

 املعالج النطقي بإمكانكم التواصل معه، عندما يكون لديكم استفسارات بشأن التعامل املتبادل أو بشأن التواصل

 أو فيام يتعلق بتناول الطعام. يقوم املعالج النطقي بتقييم الحاجة إىل إعادة التأهيل، وهو مسؤول عن التخطيط له

 وتنظيمه ومتابعته. باإلضافة إىل ذلك يقوم املعالج النطقي بتوجيه التعامل املتبادل لألشخاص املقربني وتواصالهم ويف

.)AAC( األمور املتعلقة بتناول الطعام وكذلك عند اللزوم استعامل وسائل التواصل الداعمة أو املُعوضة للكالم 

 أخصايئ العالج الوظيفي بإمكانكم التواصل معه، عندما يكون الزبون بحاجة خاصة إىل االعتناء بنفسه )ارتداء املالبس،

 تناول الطعام( أو للتعامل )يف عملية الرشاء( أو يف الدوام املدريس أو املشاركة يف العمل أو يف قضاء وقت الفراغ )القيام

 بأمور مثرية لالهتامم( أو للراحة )استخدام الوقت، وسائل االسرتخاء(. أخصايئ العالج الوظيفي مسؤول عن تقييم

 الحاجة للعالج الوظيفي للشخص الذي لديه إعاقة ذهنية ومنائية وعن املعدات املساعدة الصغرية وعن أعامل التغيري

 للمسكن. باإلضافة إىل ذلك يقوم أخصايئ العالج الوظيفي بالتخطيط إلعادة التأهيل وتنظيمه ومتابعته وكذلك توجيه

األشخاص املقربني من الزبون لفعالية إعادة التأهيل. 

 ُمقّدم االستشارات الجنسية من املمكن التواصل معه عندما يكون هناك أمر يُجهد التفكري أو يسبب اإلزعاج فيام

 يتعلق بالتعبري عن املشاعر أو اإلحساس باملشاعر أو بالعالقات فيام بني الناس أو بالسيطرة عىل املعامالت املتعلقة بها

 أو باألمور الجنسية الخاصة بالشخص أو بجسده. من املمكن أن يأيت الشخص مبفرده إىل ُمقّدم االستشارات الجنسية أو

مع رشيكه أو رشيكته أو مع الشخص الداعم. االستشارة الجنسية تكون من خالل الحوار الرسي. 

 فريق العمل للدعم املكثف يقدم خدمات إضافية للزبون، الذي أصبح وضعه املعييش صعباً، بحيث أن فعاليات الدعم

 املتوفرة لديه أصبحت غري كافية. يتكون فريق العمل من منسق وممرضة متخصصة بالصحة النفسية وأخصايئ للعالج

 الوظيفي، حيث أنهم يقدموا معاً الدعم اإلضايف لألشخاص املقربني من الزبون. من املمكن إنجاز العمل عىل سبيل

املثال يف البيوت ويف وحدات السكن ويف األماكن املخصصة للفعاليات اليومية ولنشاطات العمل ويف املدارس. 

)Meri Laakso( الصورة: مريي الكسو



البدء يف العالقة كزبون

 لقد تسلمت عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية تحويلة من رعاية اإلعاقات والذهنية النامئية التابعة ملدينة هلسنيك

 من أجل إنشاء عالقة الزبون. سوف نتواصل مع الزبون من أجل االتفاق عىل املقابلة األوىل يف االستقبال أو من

 خالل زيارة إىل املنزل. يشارك يف املقابلة األوىل عامل الخدمات االجتامعية ملنطقة السكن وعند اللزوم عضو من

 فريق العمل لعيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية )األخصايئ النفيس أو املعالج الطبيعي( الهدف هو تقديم املعلومات

 بشأن عالقة الزبون للرعاية الخاصة، وتحديد الخدمات الحالية واستيضاح الحاجة إىل الخدمة من ناحية الخدمات

االجتامعية وكذلك من ناحية إمكانية إعادة التأهيل املحتملة أيضاً.

القرار بشأن إنشاء عالقة الزبون

 فريق قيادة الرعاية الخاصة يؤكد عىل القرار بشأن إنشاء عالقة الزبون. يُرسل القرار إىل الزبون إلبالغه به. من خالل

 عالقة الزبون تكون هناك إمكانية للحصول عىل خدمات عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية، واملسؤولية عن إعادة

 التأهيل تتحول إىل عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية. مازالت خدمات الرعاية الصحية األساسية كاستشارات األمومة

 والطفولة والرعاية الصحية املدرسية وللطالب وكذلك خدمات املستوصفات الصحية وعند اللزوم التحويلة إىل العالج

 التخصيص يف املستشفى، متاحة أيضاً لزبائن عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية. عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية

متخصصة يف الخدمات املتعلقة باإلعاقة الذهنية والنامئية.

فريق العمل اإلقليمي لعيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية

 العمل يف عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية يتم من خالل التعددية املهنية. من املمكن أن يشارك يف فريق العمل

 إلعادة التأهيل األطباء واملمرضون واألخصائيون النفسيون واملعالجون الطبيعيون واملعالجون بالنطق وأخصائيون

 العالج الوظيفي لعيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية. يجتمع فريق العمل وفقاً لحاجة الزبون ويتعاون بشكل مكثف

 مع عاميل الخدمات االجتامعية لخدمات اإلعاقة. من املمكن أن يكون الهدف من االجتامع هو إعداد خطة إعادة

 التأهيل أو أمر آخر متعلق بالتوجيه واالستشارات. بإمكان الزبون أن يتواصل بنفسه مع املمرضة ليتفق بشأن حجز

 موعد لالستقبال.

التحضري لخطة إعادة التأهيل

 خطة إعادة التأهيل هي عبارة عن توصية مكتوبة بشأن كيفية دعم قدرة الزبون عىل الفعالية يف الحياة اليومية

 عىل أفضل وجه. يتم إعداد الخطة من خالل جلسة االستقبال مع فريق العمل، التي يتم تنظيمها يف عيادة اإلعاقات

الذهنية والنامئية، وتكون ملدة 1 - 3 سنوات يف املرة الواحدة.

 قبل جلسة االستقبال مع فريق العمل يُرسل للزبون بالربيد استامرة البيانات األولية، يُستفرس فيها عن الوضع يف

 الوقت الحايل وكذلك عن رغبات وأسئلة واستفسارات الزبون/املقربني منه. يُطلب من الزبون تعبئة االستامرة منذ

 وقت كاٍف قبل جلسة االستقبال وأن يُرجعها بالربيد إىل عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية. يقوم الزبون بدعوة إىل

 جلسة االستقبال الجهات املتعاونة وفقاً لرغباته، عىل سبيل املثال املعلم واملرشد ومعالجي إعادة التأهيل. تقوم

 عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية بحجز مرتجم إىل جلسة االستشارات عند الحاجة. تقوم عيادة اإلعاقات الذهنية

 والنامئية قبل جلسة االستقبال، بالتواصل مع معالجي إعادة التأهيل ومع الوسط الذي يتم التفاعل اليومي من خالله

)عىل سبيل املثال املدرسة ومكان تنظيم النشاطات اليومية( ويتم إنجاز التقييامت الالزمة.

 أثناء جلسة االستقبال لفريق العمل يتم تحديد قدرة الزبون عىل النشاطات والفعاليات وإمكانية مشاركته مع وسطه

 الذي يعيش فيه وكذلك يتم استيضاح الحاجة إىل الدعم الخاص. يتم تحديد أهداف إعادة التأهيل بناًء عىل الحوار الذي

 تم بالتعاون مع الزبون. يف نفس الوقت يتم االتفاق عىل أشكال الدعم التي تلبي األهداف وعىل العالج الالزم. بإمكان

 فريق العمل لعيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية تقديم املشورة عند اللزوم بشأن وسائل املعامالت من الناحية العملية،

 عىل سبيل املثال بخصوص التقدم بطلب العالج. تتم دعوة الزبون لجلسة استقبال جديدة مع فريق العمل منذ وقت

كاٍف، قبل انتهاء فرتة رسيان املفعول لخطة إعادة التأهيل.

خدمات عيادة اإلعاقات الذهنية والنامئية

 الطبيب يقوم بإعداد التقارير املتعلقة باإلعاقة الذهنية النامئية وإعادة التأهيل الطبي، وكذلك يقوم بفحص وعالج

 األمراض املتعلقة باإلعاقة الذهنية النامئية )الرصع، مشاكل الصحة النفسية(. بإمكانك حجز موعد مع الطبيب )موعد

حضوري أو موعد هاتفي( عن طريق التواصل مع املمرضة.

 تقوم املمرضة العادية أو املمرضة املتخصصة بتقديم معرفتها كخبرية وباإلرشاد واملشورة املتعلقة باإلعاقة الذهنية النامئية

وكذلك بحجز املواعيد لجلسات االستقبال.

 األخصايئ النفيس بإمكانكم أن تتواصلوا معه عندما تحتاجون إىل الدعم فيام يتعلق بترصفات الشخص الذي لديه إعاقة

 ذهنية ومنائية وبشأن املسائل املتعلقة برتبيته وتعليمه وإعادة تأهيله. يقوم األخصايئ النفيس أيضاً بتقديم الدعم

)Riitta Heikkinen( الصورة: رييّتا هييّكينني


