تقرير مخترص عن مركز بلسم للرعاية االجتامعية:

وهو مركز للرعاية الخاصة وخاصة المعاقين في مجال اضطرابات النطق ومشاكل الكالم ويقوم االستاذ طارق
المصر ر ررر بعالج المرضر ر ر فيه بشر ر رركل يومي في جزء من مقر الجمعية – سر ر ررم  -المخصر ر ر

لذلك في غاز

عينتاب ويش ررر عل العمل في المركز وعل مقر الجمعية هناك الدكتور ياس ررر الش ررل ي منذ تأس رري رره في بدايات
االحداث ،وهنا لمحة مختصرة للخدمات المقدمة من ق ل مركز بل م لالطالع:

ق م التربية الخاصة والنطق في مركز بل م
يعت ر مركز بل رم هو المركز الوحيد في تركيا عموما وفي غاز عينتاب خصروصرا الذ ي رتق ل جميع حاالت
التربية الخاصة ومن جميع اإلعمار (أطفال وبالغين)
وهو المركز الوحيد الذ يعمل فيه اختصر رراصر رري بالتربية الخاصر ررة (حاصر ررل عل درجة الماج ر ررتير في التربية
الخاصررة – عالج الكالم واللغة وطالب دكتوراه سررابقا في جامعة دمشررق – خ رة  ١٠سررنوات من العمل مع جميع
الحاالت)
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الخدمات المقدمة ضمن المركز:
يقدم المركز مجموعة من الخدمات المتنوعة والنوعية وهي
 .1التقييم والتشخي
 .2التأهيل والعالج
 .3التدخل الم كر
 .4تعديل ال لوك
 .5تقديم االستشارة
 .6التدريب واإلشرا
 .7التوعية

الحاالت التي يتم اس ررتق ال ا في مركز بل ررم :يتم اس ررتق ال جميع حاالت التربية الخاص ررة والنطق من
عمر سنتين حت ال عين عام وهي كالتالي:
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•

االضطرابات النمائية (التوحد وطيف التوحد)

•

نق

ال مع (سماعة – قوقعة صناعية)

•

شلل دماغي

•

متالزمة داون

•

حاالت التأخر العقلي

•

شق شراع حنك وشلة أرنب

•

االضطرابات النطقية

•

تعديل ال لوك

•

اضطرابات الطالقة (التأتأة – سرعة الكالم)

•

فرط النشاط مع ضعف االنت اه ADHD

•

الجلطات الدماغية او إصابات الحرب وفقدان الكالم (االفيزيا)

•

اضطرابات الصوت (شلل وتر صوتي – ح ي ات او بولي ات عل االوتار الصوتية)

•

اضطرابات ال لع
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عدد الحاالت التي يتم استق ال ا بشكل يومي
ي ر ررتق ل المركز يوميا ما يقارب  ٨حاالت وسر ررطيا ضر ررمن جل ر ررات فردية مدة الجل ر ررة ما يقارب  ٤٥دقيقة
موزعة عل النحو التالي  ٥دقائق لتحضر ر ررير الوسر ر ررائل واسر ر ررتق ال الطفل و ٣٥دقيقة جل ر ر ررة التأهيل والعالج و٥
دقائق للحديث مع األهل  ...وبالتالي ف ناك ما يقارب  ٤٠جل رة أسر وعيا وأكثر من  ١٦٠جل رة شر ريا بشركل
وسطي ما عدا جل ات التقييم والتشخي

وجل ات التوعية الدورية لألهل  ،باإلضافة لوجود برنامج توعية براديو

ليونا سررابقا وبراديو ن ررائم سررورية حاليا وبشرركل ش ر ه دور يتحدث عن مختلف االعاقات وطرق التعامل مع ا من
ق ل األهل والمجتمع والتعريف بمركزنا والخدمات المقدمة فيه

الحاالت التي تم تخريج ا خالل العام الماضي:
تم خالل العام الماضي تخريج ما ال يقل عن  ٨٤حالة مق مة عل الشكل التالي:
-

حاالت اضطرابات نطق  ٢٣حالة

-

حاالت تأتأة  ١٦حالة
سمع  ١١حالة

-

نق

-

متالزمة داون  ٤حاالت

-

توحد وطيف توحد  ٦تم العمل مع م من ال نة ق ل الماضية

-

شلل دماغي  ٣حاالت

-

شق شراع حنك حالة فقط

-

جلطة دماغية حالتين فقط
@
@
@

-

تعديل سلوك  ١٣حالة

-

بوليب عل الوتر الصوتي حالة واحدة فقط

-

حاالت فرط نشاط  ٤حاالت
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