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 1بالییی درمان/ یوانبوصیاستاندارد  دستورالعملارائه این هدف از 
 دسزتورالعمل از  تخصصزی يك گززارش  مبتنی بر ای زودهنگامبخشی و مداخلهتوانمرجع  اين کتاب يك

و  ، درمزانگران متشزکل از پزشزکان  ای  مستقل و چنزد رشزته  تیم بالینی است که توسط  درمان استاندارد

گرداوری شده اسزت. سزازمان دولتزی بهداشزت و     سازمان دولتی بهداشت و سالمت نیويورك  در والدين

مشارکت در بهبود کیفیت فراينزد مراقبزت از   عنوان بخشی از ماموريت خود در جهت هسالمت نیويورك ب

هزای   حزوزه برنامزه  هزای   دسزتورالعمل  و سزاير  دستورالعمل پزشزکی مسئولیت ارائه اين  کودکان معلول،

 را بعهده گرفته است.هنگام در سرتاسر ايالت مداخله زود

شزواهد  تزرين  بتنزی بزر دقیق  مهايی ارائه توصیه ،استاندارد بالینیهای  دستورالعملهدف اين 

جسمی  ارزيابی وضعیت کودکان معلول بمنظورن و ساير افراد، ابه والدين، متخصص علمی موجود

 باشد.میآنها  درمانی برایهای  مداخله هراياو  حرکتیو 

  مبزتال بزه  که برای کودکان خردسالی  لینیاستاندارد باهای دستورالعملدلیل اصلی ارائه اين 

 : باشند اين است که حرکتی میهای  ها و اختاللآسیب

های الزم به کودکان و خانواده هايشان در خصوص نحوه دريافت خدمات مناسب موزشآارائه  -

 و موثر 

 ن  امتخصصموزشی مناسب برای آارائه منابع اطالعاتی و  -

 هماهنگی الزم در ارائه خدمات  ايجاد  -

 ن  اارتباط موثر بین متخصصتسهیل  -

 هنگام  زودای  کیفیت خدمات مداخلهبهبود  -

 بیشتری انجام گیرد.های  بايد پژوهش بخشدر کدام  تعیین اينکه -

 

 دستورالعمل بالیییاین  کلی مفاد

  دچزار راجع بزه کودکزانی اسزت کزه      ،بالینی درمان استاندارد دستورالعملموضوع اصلی اين 

 :  حرکتی هستند هایاختالل

 حرکتی کودکان زير سه سالهای  اختالل -

حرکتزی   هزای معرض خطر ابزتال بزه اخزتالل   کودکانی که در  فرايند رشدشناسايی و بررسی  -

 هستند.

 اختالل حرکتی هستند. که دچارکودکانی  ندرما و مداخله ، تشخیص،ارزيابی -

                                                           
1
 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE  



 "مورد استفاده قرار گرفتزه اسزت  دستورالعمل بالینی حرکتی که در اين  "حرکتی اختاللهای، 

 :  شودمحدود به اين موارد می

حرکتی که بخشزی از تزاخیر   های  مهارت و تحول )تاخیر در رشد 2تحولی حرکتیهای  اختالل -

3رود يا ناشی از هیپوتونیدر فرايند کلی رشد بشمار می
عضزالنی کمتزر از حزد    و تزون  قوام "

 (، وهستندخفیف  4عصبی حرکتی بدکارکردیو  "طبیعی

 6، بويژه فلج مغزی5ب مرکزیاعصاسیستم  پايدار اختاللهای -

 7ینا بیفیزدا، مثزل اسزپ  هزايی  دسزتورالعمل، بیماري بدلیل ضرورت تمرکز بر اين بخش از ايزن  

دسزتروفی عضزالنی يزا اتروفزی      ؛عصبی عضزالنی مثزل   ، و اختاللهای8رتريت روماتويید نوجوانیآ

 راجزع بزه  ای  قرار نگرفته و هیج توصیه اين کتاب بعنوان بخشی از موضوع بحث 9عضالنی نخاعی

 .نگرديده استارائه آنها 
 

   و هزا   اخزتالل ، کودکانی کزه ابزتال بزه    آمريکا در ايالت نیويورك؛ زودهیگامبرنامه مداخله

دريافزت   تشخیص داده شزده واجزد شزرايط   آنها  موثر بر رشد مثل فلج مغزی درهای  بیماری

 باشند. می هنگامخدمات مداخله درمانی زود
 

 دستورالعمل بالییی حرکتی ارائه نحوا
موزشزی(، و خزا   آ)بزالینی و   متخصصان چندين رشته، ارائه دهنزدگان خزدمات عمزومی    ی ازتیم

. پس از تعیین مفاد کلی را ارائه دهنددستورالعمل بالینی در کنار هم تالش کردند تا اين ها  نواده

، مباحث مربوط بزه ارزيزابی و مداخلزه درمزانی را     نآدهنده ارائه  کمیته، دستورالعمل بالینیاين 

فرايند مناسب هسزتند.   تعیینمطرح کردند و مشخص کردند که کدامیك از اين موضوعات برای 

چنزدين جلسزه برگززار کردنزد تزا بزه بررسزی تحقیقزات انجزام شزده و ارائزه             کمیتهسپس اين 

 برگزار شد. 2001ت در سال جلسه اين هیئآخرين  الزم در اين زمینه بپردازند.های  توصیه

                                                           
1. Developmental motor disorders 

2. Hypotonia 

3. Mild neuromotor dysfunction 

4. Static central nervous system disorder 

5. Cerebral palsy 

6. Spina bifida 

7. Juvenile rheumatoid arthritis 

8. Muscular dystrophy or spinal muscular atrophy 



در دسزتورالعمل بزالینی   در برخی از موضوعات، هیچ شواهدی مبنی بر وجود معیارهای ايزن  

هزای  ير موضوعات نیز برای انجام پژوهشرسید ساانجام شده بدست نیامد. بنظر میهای  پژوهش

بزه بررسزی ايزن موضزوعات      زمانیکزه ايزن کمیتزه    موضوعی و ارزيابی شزواهد مناسزب نباشزند.   

 ارائه گرديد. پیشنهاداتیپرداختند، با موافقت همه اعضا، 

 

 دستورالعملاستفادا از شواهد علمی برای ارائه 
های تخصصی بزرای دسزتیابی بزه پیامزدهای     های موثر و خاص همه رشتهامروزه استناد به روش

توانند به گردند میعلمی ارائه می آثار که برمبنای ارزيابیهايی دستورالعملست. ا مطلوب ضروری

مزوثر  های  شواهد علمی موجود راجع به روش ازآگاهی  کسب، والدين و ساير افراد در نصامتخص

 و خاص درمان بالینی کمك کند.  

 

 یعریف عبارات و اصطالحات مهم
دسزتورالعمل   در ادامه تعاريفی راجع به برخی عبزارات و اصزطالحات بکزار گرفتزه شزده در ايزن      

 :  ارائه گرديده استبالینی 

 ها و ابززاری کزه بزرای انزدازه     رايند بررسی کودك، اعم از فعالیتکل ف ارزيابی

دريافت خدمات، تشزخیص   شرط احراز، عملکردگیری و ارزيابی سطح 

، و ارزيزابی نتزايج   اثربخشهای  مداخلهريزی برای طبی بیماريها، برنامه

 .شوندگرفته میبکار آنها  فرايند درمان

 شامل يك يا هردو والدين، خزواهران و بزرادران،   ، کودكمراقبان اولین  خانواده

خوانزدگی   والزدينی کزه کزودکی را بزه فرزنزد     پدربزرگ و مزادربزرگ،  

-مراقبت مزی  کودكپذيرفته اند، يا ساير افرادی که در محیط خانه از 

 کنند.

 )شزرايط الزم بزرای رفزاه و بهزيسزتی     فردی که مسئولیت اصلی تامین  والد)والدين

کسزانی   کودك اصلی د. اگرچه ممکن است مراقبانکودك را بعهده دار

اصزلی تزرين و    ، اما عبارت والد برای اشاره بهبجز مادر يا پدر او باشند

 رود.کودکان بکار میمراقبان  اولین

 سطه زمینه را بواآن  الزم درهای  ارائه دهنده خدمتی خاص که مهارت متخصص



اموزش، کسب تجربه، کسب مجوز و يا سزاير مزدارك رسزمی بدسزت     

رسزد ايزن عبزارت القزا کننزده مفهزوم مزدرك        بنظر نمزی ه است. اورد

 و مجوز مناسب باشد.آموزش  تخصصی خاص يا شرايطی غیر از

  بررسززززی و

 شناسايی

، مصاحبه با والزدين يزا ارائزه    بررسیمراحل اولیه فرايند ارزيابی. ممکن است 

خزاص  هزای   مشاهده و بررسی کودك، يا استفاده از ازمونآنها، پرسشنامه به 

شناسزايی کودکزانی   بررسزی و  شناسايی را در بر گیرد. از ايزن فراينزد بزرای    

 شود که نیاز به ارزيابی دقیق تری دارند.استفاده می

  جامعززززززه

 هدف

کودکان تازه متولد شده تا کودکزان   ،، جامعه هدفدستورالعملدر اين 

 حرکتی میباشند. اختاللهای چارهستند که دای  سه ساله

 اين اصطالح بطور گسترده در توصیف گروه سزنی مزورد نظزر در ايزن      خردساالن

)کودکان تازه متولد  مورد استفاده قرار گرفته است دستورالعمل بالینی

ی پايان طیزف سزنی   شده تا کودکان سه ساله(. هرچند، سن سه سالگ

آنهزا   را میتوان برايشان بکار برد نیست بلکه میتوان ازها  که اين توصیه

 برای کودکان بزرگتر نیز استفاده کرد.

 ارزيزابی، والزدين و شناسزايی     از اصطالحاتی همچون: برنامه مداخله درمانی زودهیگام

 بکزار گرفتزه شزده اسزت.     هنگزام ايالزت نیويزورك   اده در برنامه مداخله درمانی زودبرای استف

 را مالحظه کنید، اطالعاتی راجع به برنامه مداخله درمانی زودهنگام(. A)پیوست 

بزرای   "پرسزنل واجزد شزراط   "ايالزت نیويزورك، از اصزطالح     دستورالعمل بالینی حرکتی در

هنگام هسزتند.  ط ارائه خدمات مداخله درمانی زودشود که واجد شرايمتخصصانی استفاده می

، مجوز و مدرك خود برای ارائه خزدمت بزه   جد شرايط افرادی هستند که صالحیتواپرسنل 

مطزابق  هزا   و مجوز و صالحیت اند و اين مداركزير نظر مراجع ذيصالح اخذ نموده کودکان را

 را مشاهده کنید(. A)پیوست  با خدماتی که ارائه میدهند اخذ گرديده است

 

   ارائزه شزده در    و پیشزنهادات هزا   از توصزیه ای  خالصزه تنهزا  دسزتورالعمل،  اين نسخه از ايزن

بیشتر و اطالعات تفصیلی تر راجع به فرايند پزژوهش  های  باشد. توصیه می اصلیدستورالعمل 

 بیابید.دستورالعمل اين توانید در نسخه کاملتر را می
 


