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عنوان استاندارد:

 

 روش های یکپارچگی حسی 

  901650كد بین المللی                                                              
Code 901650: Sensory integrative techniques to enhance sensory processing and promote adaptive 

responses to environmental demands, direct (one-on-one) patient contact by the  provider 
 

 به سفارش:
 اداره  استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني

 دفتر ارزيابي فن آوري، استانداردسازي و تعرفه سالمت

 1395ارديبهشت ماه 

 تدوین کنندگان:

 سمت                                                                                                                                                نام و نام خانوادگی

 رییس بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش، عضو کمیته تدوین استاندارد یلیال انگوئی اشنار

 میته تدوین استانداردرییس اداره پلی کلینیک توانبخشی فیزیکی هالل احمر، عضو ک بهزاد امینی

عضو هیات علمی، مدیر گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و  دکتر سید علی حسینی

 دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی کاردرمانی، عضو کمیته تدوین استاندارد

پزشکی ایران و رییس انجمن عضو هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم  دکتر مهدی علیزاده زارعی

 کاردرمانی، عضو کمیته تدوین استاندارد

، عضو توانبخشیگروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و  هیات علمیعضو  دکتر نازیال اکبر فهیمی

 کمیته تدوین استاندارد

 

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ر مجيد داوري، دکتر آرمان زندي، دکتر آرمين شيرواني، مجيد حسن قمي، دکتر عطيه صباغيان پي رو،    دکتر عليرضا اوليايي منش، دکت

 ، مرتضي سلمان ماهينيدکتر مريم خيري، دکتر بيتا لشکري    
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مقدمه:

جاری موجب توسعه جوامع و گسترش نظام های صنعتي در جهان، خصوصاً در دو سده اخير و نيز توسعه ارتباطات و مبادالت ت

گرديد كه تقريباً تمام كشورهای جهان به منظور درك و برآورد شدن نيازها، به تدوين استاندارد و توسعه آن روی آورند. نيااز باه تادوين    

استانداردها باعث شد تا همگان به ضرورت يك مرجع برای تدوين استانداردها، پي ببرند. در نظام های سالمت نيز مهمترين هاد  نظاام   

ئه خدمات سالمت، توليد و ارائه محصولي به نام سالمتي است كه ارائه مناسب و با كيفيت اين محصول، نيازمند تدوين و باه كاارگيری   ارا

 شاخص و سنجه هايي برای تضمين ارتقای كيفيت خدمات در درازمدت مي باشد.  

زميناه عملرردهاا، تاامين و ماديريت مصار  مناابع       اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضايت آحاد جامعه، قضااوت در  

محدود، نيازمند تدوين چنين استانداردهايي مي باشد. استانداردها همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور نظاام مناد   

هاای ساالمت دارناد، نائاب و باه       به توسعه و پايش خدمات اقدام نموده و از اين طريق، آنان را به اهدافي كه از ارائاه خادمات و مراقبات   

نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. عالوه بر تدوين استانداردها، نظارت بر رعايت اين استانداردها نيز حائز اهميت مي باشاد و ماي تواناد    

نداردهای مناسب موجب افزايش رضايتمندی بيماران و افزايش كيفيت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد. طراحي و تدوين استا

برای خدمات سالمت، در زمره مهمترين ابعاد مديريت نوين در بخش سالمت، به شمار    مي آيد. اكنون در كشاورمان، نيااز باه وجاود و     

 برقراری استانداردهای ملي در بخش سالمت، به خوبي شناخته شده و با رويرردی نظام مند و مبتني بر بهترين شواهد، تدوين شده است.

پايان جا دارد تا از همراری های بي دريغ سازمان نظام پزشري جمهوری اسالمي ايران، انجمن های علمي، تخصصي مربوطاه، اعضاای   در 

، تعاون و رفاه اجتماعي و سااير همرااران در معاونات هاای مختلار وزارت      محترم هيات علمي در دانشگاه های علوم پزشري، وزارت كار

 ري كه نقش موثری در تدوين استانداردهای ملي در خدمات سالمت داشته اند، تقدير و تشرر نمايم.  بهداشت، درمان و آموزش پزش

انتظار مي رود استانداردهای تدوين شده توسط دفتر ارزيابي فناوری، تدوين استاندارد و تعرفه سالمت مورد عنايت تمامي نهادها و مراجع 

 شناخته شود.  محك فعاليت های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملررد و

 اميد است اهدا  متعالي نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در اين مسير، به نحوی شايسته محقق گردد.

                                                                           

 دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی                                                                           

 وزیر                                                                                                       
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مي كشور، رويرردی است كه بدون شك سبب ارتقای مساتمر  انجام درست كارهای درست، متناسب با ارزش ها، مقتضيات و شرايط بو   

كيفيت خدمات سالمت مي گردد. از الزامات اصلي تحقق چنين اهدافي، وجود استانداردهايي مدون مي باشاد. اساتانداردهای مبتناي بار     

ستانداردها چارچوب هايي را بارای  شواهد، عبارات نظام مندی هستند كه سطح قابب انتظاری از مراقبت ها يا عملررد را نشان مي دهند. ا

قضاوت در خصوص كيفيت و ارزيابي عملررد ارائه كنندگان، افزايش پاسخگويي، تاامين رضاايت بيمااران و جامعاه و ارتقاای پيامادهای       

 سالمت، فراهم مي كنند. بنابراين، ضرورت دارد تا به عنوان بخشي از نظام ارائه خدمات، توسعه يابند.

راوان وجود استانداردهای ملي و تاكيد فراواني كه بر تدوين چنين استانداردهايي برای خدمات و مراقبت هاای ساالمت   علي رغم مزايای ف

در قوانين جاری كشور شده و اقدامات پراكنده ای كه در بخش های مختلر نظام سالمت كشور صورت گرفته است؛ تاا كناون چاارچوب    

 بت های سالمت در كشور وجود نداشته است. مشخصي برای تدوين استاندارد خدمات و مراق

در دفتر ارزيابي فناوری، تدوين استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشاري صاورت    1388با اقداماتي كه از سال 

 ، بستر و فرايند منظم و مدوني برای تدوين چنين استانداردهايي در سطح ملي، فراهم آمده است.گرفته

استانداردهای تدويني پيش رو منطبق بر بهترين شواهد در دسترس و با همراری تيم های چندتخصصي و با رويرردی علمي تدوين شده 

است. كليه عباراتي كه در اين استانداردها، به كار گرفته شده است، مبتني بر شواهد مي باشد. اميد است كاه باا همرااری كلياه نهادهاا،      

 تانداردهايي، فراهم گردد.زمينه اجرای چنين اس

الزم مي دانم از همراری های شايسته همراران محترم در معاونت آموزشي، دفاتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان، مديريت بيمارساتاني  

ان نقاش  و تعالي خدمات باليني و كليه همراران در دفتر ارزيابي فناوری تدوين استاندارد و تعرفاه ساالمت كاه تاالش هاای پيگيار ايشا       

 بسزايي در تدوين اين استانداردها داشته است، تقدير و تشرر نمايم .

 

 دکتر محمد حاجی آقاجانی                                                              

 معاون درمان        
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خاب های پيچيده و اغلب دردناكي مواجه هستند كه به نظام های سالمت با هر شيوه و ميزان توان مالي چه بخواهند و چه نخواهند، با انت

تامين  مداخالت سالمت رااز  و تعرير شده ای جيره بندی اجتناب ناپذير مداخالت سالمت ختم مي شود و به ناچار تنها مجموعه محدود

 با كمك اين لويت بندی گذر كنند تاو فني اود از يك فرايند علمي اباي يمداخالتچنين و بنابراين  نمايندارائه مي  در نتيجه مالي و

 فرايند ها، دولت ها قادر شوند كه به اهدا  فني و يا اجتماعي خاص خود، دست يابند.

در نتيجه اولين سئوالي كه نظام ارائه خدمات سالمت بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چه خدماتي بايد ارائه شوند؟ برای پاسخ به اين 

 كهكارگيری شده است ه دمات و مداخالت سالمت، ابزارهای متعددی توسط انديشمندان اقتصاد سالمت ارائه و بسئوال و اولويت بندی خ

اين مداخالت مي باشد.  «ارزيابي نظامند»جهت بررسي جامع خدمات و مداخالت سالمت،  ،يري از جامع ترين و كامب ترين اين ابزارها

قرار و متوليان نظام سالمت در اختيار سياست گذاران  را تاخدم ايننحوه برخورد با و  جهت گيریشواهد ناشي از چنين ارزيابي هايي، 

منابع بخش سالمت مي گردد؛ موضوعي كه با  ،. بدون دسترسي به چنين شواهدی، فرايند تعرفه گذاری تنها سبب هدر رفتنمي دهد

 رد.يفرايند تعرفه گذاری در تعارض قرار مي گذاتي ماهيت 

ستيابي به اهدا  اجتماعي خاص، رفتارسازی و تخصيص بهينه منابع بدون تدوين چنين چارچوب هايي، با چالش های جدی د ،بنابراين

در جديد اغلب بسيار گرانبها هستند و  خدماتروبرو خواهد شد. نرته ديگری كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مداخالت و 

را به  كه عمدتاً از جيب مردم و به طور مستقيم پرداخت مي گردد ای از منابع بخش سالمتسهم عمده صورت ارائه در نظام سالمت، 

 وجود خواهد داشت. ،ها بيش از پيشآنخود اختصاص مي دهند و بدون وجود چنين چارچوب هايي احتمال القای غير ضرور 

م ترالير قانوني خود، ساختاری نظامند جهت تدوين ابي به اهدا  فوق و انجايوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشري در راستای دست

سالمت مي باشد كه  خدمات تدوين شناسنامهو تعرفه خدمات سالمت تدوين نموده است كه يري از گام های اساسي آن، استانداردسازی 

 ين مي گردد. تدو ،به عنوان يري از سه كارگروه ذيب ساختار مذكور خدمات استانداردشناسنامه و توسط كارگروه تدوين 

مرتبط با   هر خدمتبرای  مبتنی بر شواهدبايد  تدوین شناسنامه و استاندارد خدماتكارگروه كه  مباحثيشرح كلي  ،در پايان

 تشريح گرديده است.  در ادامه د،نبه آنها پاسخ دهزمينه تخصصي مربوطه، 
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 )فارسی و التین(: الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی

Code 901650: Sensory integrative techniques to enhance sensory processing and promote adaptive 

responses to environmental demands, direct (one-on-one) patient contact by the  provider. (  ( 1-الر

 

 (2-)الرهای يرپارچگي حسي  روش901650:   كد بين المللي

 

 ح خدمت مورد بررسی:یشرتریف و تعب( 

  تعریف:

باه كنتارل    ، روند درمااني يرپاارچگي  حساي   .توسط جين آيرز توسعه يافت،سال قبب  20يرپارچگي حسي يك تئوری است كه بيش از 

درماان همچناين عملرارد      كه منجر به برونداد حركتي مي شاود كماك ماي نماياد.     يرپارچه كردن درونداد حسي در سطح ساقه مغزی

 ، زبان بياني و رفتار هستند را تسهيب مي نمايد.زبان دريافتي ،هماهنگي، گفتارنواحي ديگر مغز كه درگير يادگيری ، 

را از بدنمان و محيط سازماندهي ماي كناد و اساتفاه ماوثر از بادن در داخاب        ها يرپارچگي حسي يك فرآيند نورولوژيري است كه حس

يرپارچاه ماي    و در نهايات  حساي مختلار  تفساير ، مارتبط     ی زمااني و فضاايي ورودی هاا    جنبه هاای محيط را امران پذير مي سازد.

 (1-)ب شوند.يرپارچگي حسي پردازش اطالعات است.

يره كودك با چاالش هاای   به طوررا توانايي سازماندهي اطالعات حسي  و استفاده آن در توسعه عملررد و يادگيری  يرپارچگي حسي مدل

يرپارچگي حسي منجر به ايجا يك تصوير از خود فرد و جهان اطرا  مي شاود كاه عملرارد     .مطرح كرد   ،ر كندتعامب برقرا طبيعي محيط

 (2-وی را هدايت مي كند.)ب

اشرال در دريافت و ياا تفساير    ما ورودی های حسي را از طريق بينايي، صداها ، لمس، مزه ها، بوها و حركات دريافت و ادراك مي كنيم. 

 تواند منجر به اختالل نتايج در زمينه های زير شود: اين داده ها مي

 (3-عملرردهای روزانه، روابط خانوادگي و اجتماعي، چالش های رفتاری، تنظيم احساسات، عزت نفس، يادگيری)ب

 

حساي  ت های يلفعااين انگيزه در بازی و  .دهي حسي دارندنجستجوی سازما كودكان يك انگيزه دروني برای هآيرز چنين استدالل كرد ك

با تمايب مغز به خاود ساازماندهي    امر اين.اين فعاليتها برای رشد يرپارچگي حسي در كودكان ضروری هستند كهشرار مي شود آحركتي 

 آغاز مي شود كه به پردازش اطالعات حسي نيازمند است و درانگيزه افراد برای شناسايي و تسلط  آشرار مي شود. 
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وابستگي آنها مستلزم اينست  كه كودكان تجرباه مثبتاي در اساتفاده از     .هن و مغز وابسته به هم هستنداين مدل بعدها مطرح كرد كه ذ

بدنشان داشته باشند كه مغز به طور مناسب به دريافت و سازماندهي اطالعات حسي  متمايب شودبه عالوه ، كودك بايد بارای جساتجوی   

ربه و انگيزش به عنوان عناصر ضروری برای فرآيند يرپارچگي حسي در نظر گرفتاه  تجربيات حسي مناسب انگيزه داشته باشد.بنابراين تج

 (4-)ب مي شوند.

          زماني كه يرپارچگي حسي در سطح ساقه مغزی به طاور غيار ماوثر پاردازش ماي شاود اخاتالل در عملرارد يرپاارچگي حساي اتفااق            

اختالل عملررد در ياك ناحياه از    .اقب آن را تحت تاثير قرار مي دهدتي متعحركبرون دادهای مي افتد،كه همه مراكز عملرردی باالتر  و 

 (5-)بمغز ، عملررد در نواحي ديگر مغز را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.

   "ناتوانايي در تعديب،تمايز،هماهنگي ياسازماندهي حس به صورت تطابقي"اختالل در يرپارچگي حسي عبارت است از 

 الل در يرپارچگي حسي:بعضي از عالئم اخت

 ،مناظر و يا صداها حركت، حساسيت بيش از حد به لمس 

 واكنش ضعير به لمس،حركت،مناظر و يا صداها 

 به آساني حواسپرت شدن 

 باال يا پايين بودن غير معمول سطح فعاليت ها 

 فقدان كنترل خود 

 اشرال در انتقال از يك وضعيت به وضعيت ديگر 

 6-ب(ناتواني در آرام كردن خود) 

   رفتاار تجرباه    شارب دهاي  وقتي افراد نقصي در پردازش و يرپارچگي ورودی های حسي داشته باشند،آنها مشرالتي را در برنامه ريازی و  

 (7-)ب مي نمايند كه مانع يادگيری  ادراكي و حركتي مي شود.

درماان  اصالي   هاد    درنتيجه سي است.مشرالت يرپارچگي ح هدفش بازآموزی ر مدل يرپارچگي حسي به طور مرسومدرمان مبتني ب

ارتقا توانايي برای يرپارچه سازی اطالعات حسي مي باشد.كه اين مستلزم تغييراتي در سازماندهي مغز مي باشد.رويررد يرپارچگي حسي 

معنادار و برنامه های حسي ،به همراه فراهم كردن فعايت  مبتني بر اين  استدالل است كه فراهم كردن  فرصت هايي برای افزايش ورودی

هاای حساي  را بهباود خواهاد      ريزی و سازماندهي رفتار انطباقي ، توانايي سيستم عصبي مركزی برای پردازش و يرپارچه سازی ورودی

 (8-. )بيادگيری حركتي و ادراكي افزايش مي يابد، بخشيد و از طريق اين پروسه 
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 ارزیابی قبل از ارائه خدمت:تشریح اقدامات 

اختالل در يرپارچگي حسي از طريق ارزيابي توسط كاردرمانگری كه آماوزش   ،يرش و وقت دهي به بيمار در اولين جلسه درمانيبعد از پذ

 مشخص مي گردد.پيشرفته در يرپارچگي حسي داشته است 

عات جمع آوری شاده از  روند ارزيابي در اين مدل عموما شامب استفاده از مجموعه تست های استاندارد،مشاهده غيررسمي عملررد و اطال

 اختالالت با استفاده از يري يا بيشتر ازاعمال زير مشخص مي شود:.  مراقبين و منابع ديگر مي باشد

 (؛كالس درس ، مدرسه و يا محيط خانه ) جمع آوری اطالعات درباره عملررد كودك در ترالير روزانه زندگي 

 مي كند و پاسخ كودك به انواع مختلر ورودی های حساي و تواناايي   كودك:درمانگر يك محيط بازی برپا  های مشاهده مهارت

   برنامه ريزی حركتي را مشاهده مي نمايد.

   ی غيار  هاا  پرسشنامه ها و چك ليست های حسي  استاندارد به مراقبين / والدين برای مثال سنسوری پروفايب و چك ليسات

    استاندارد

 لرردی ويژه مرتبط با پردازش حسي را مشخص مي نمايد.مصاحبه با والدين/مراقبين:درمانگر مشرالت عم 

  تست های استاندارد رشد كلي و عملررد حركتي برای مثال SIPT (SIPT   يك مجموعه ای از تست هاست كه برای كماك ،

  (ساله طراحي شده است. 8 -4به درمانگر برای شناسايي و تشخيص آسيب های يرپارچگي حسي در كودكان 

  هماهنگي و ... پوسچر،مشاهده باليني 

 ی جديدتر ارزيابي كه برای استفاده از اين مدل توسعه يافتند شامب موارد زير مي باشد:اابزاره

 Sensory Profile        

  ارزیابی نا امنی ثقلی 

 Test of Ideational Praxis 

 Sensory Processing Measure-School (9-ب) 

ازه ، اناد قادر به آن نيساتند.در كاردرمااني   توانند كارهايي را انجام دهند كه كلمات و  تصوراتحاصب تست ها اعدادی هستند و اعداد مي 

، بوجود آوردن  و تسات كاردن نظرياه هاا ، و     گيری برای تشخيص های افتراقي، تخمين زدن وضعيت مراجع، پيش بيني پاسخ به درمان

 (10-ب)انتقال دادن اطالعات در ميان رشته ها  در مركز قرار دارند.
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د ری  بارای دادن تشاخيص ، انتخااب متا    ارزيابي يك فرآيند طرح ريزی شده برا ی جمع آوری و تفسير داده های ذهني و عيناي  ضارو  

 درماني مناسب ، و طرح ريزی برنامه درماني با در نظر گرفتن اهدا  است.

يا خير و اينره اين اختالل چگونه بر رشاد و عملرارد    كاردرمانگران برای تشخيص اينره اختالل در عملررد يرپار چگي حسي وجود دارد

 كودك در زمينه های  مختلر عملرردی تاثير گذار است نياز به مجموعه ای از ابزارها برای ارزيابي دارند.

 

 حین ارائه خدمت:اقدامات 

    ساي كودكاان را ماورد خطااب قارار      برای طراحي برنامه درماني كه مشرالت يرپارچگي حبر مبنای اطالعات جمع آوری شده ، درمانگر 

 .نمايدين مشاركت مي دبا معلمان و والمي دهد ، 

 در ابتدا از همه كودكان درخواست مي شود تا جوراب و كفش هايشان را در بياورند.اكثرا با انجام اين كار موافقت مي نمايند اما دساته ای 

مهارت الزم در اين زمينه را ندارند. برای اجرای اين كار نبايد به كودكان اصرار كه انجام نمي دهند معموال دچار تدافع المسه هستند و يا 

 و پافشاری نمود.

برای تقويت برنامه ريزی حركتي اين فعاليت از كودك خواسته مي شود كه قبب از انجام فعاليت توصير كند كه چه كاری را قارار اسات   

 .واسته مي شود تا در مورد ميزان موفقيت در اجرای آن فيدبري ارائه دهدكه انجام دهد.وقتي اين كار را انجام داد از او خ

د از والدين ميخواهيم كه واكنش كودكشان را به عدر جلسه اول كودك را نسبت به محيط كلينيك  و تجهيزات آگاه مي كنيم.در جلسه ب

الت را بر طبق اهدافي كه از طريق اطالعات حاصب از د. آگاهي كودك از فعاليت ها يك امر ضروری است.در جلسات بعدی  مداخنما بگوي

 ارزيابي جمع آوری كرديم، اجرا مي نماييم. كه اين اهدا  مي تواند شامب موارد زير باشد:

  ،تنظيم سطح هوشياری و كنترل توجه، رشد طرحواره بدني 

 برای هماهنگي  حركتي موثر  و خودكار به موتور و يرپارچگي عملررد دوطرفه ، كه به عنوان اساس  و پايه ای  -رشد پوسچرال

 كار گرفته مي شود.

 رشد پراكسيس برای سازماندهي رفتار 

  بهبود مهارت های حركتي درشت و ظرير ، برای مثال مهارتhandwriting 

 شنيداری كه برای يادگيری و فعاليت های روزمره درگير هستند-رشد پردازش ديداری 

 زبان و گفتار 

 واني اجتماعي مثب عزت نفس و اعتماد به نفسرشد عملررد های ر 
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 (11-)ب استقالل در فعاليت های روزانه 

 مداخالت مبتني بر تئوری يرپارچگي حسي

مشاوره درمانگر به آموزش دادن معلمان ، والدين و كودكان بزرگتر درباره ی يرپارچگي حسي و توسعه استراتژی هايي برای تطابق و 

 كمك مي كند برای مثال:جبران برای اختالل عملررد 

 اصالحات محيطي 

 تطابقات روتين های روزانه 

 تغيير در چگونگي تعامب ديگران با كودك(Wilbarger & Wilbarger, 2002)   

زهای فردی هر كودك به اهای ويژه ی حسي است كه مطابق ني يك رژيم حسي يك استراتژی است كه شامب برنامه كاربردی فعاليت

است.مانند رژيمي كه برای نيازهای تغذيه ای فرد طراحي مي شود ، يك رژيم حسي شامب عناصر ويژه ای است دقت طرح ريزی شده 

كه برای نيازهای يرپارچگي حسي كودك طراحي شده است.رژيم حسي بر مبنای اين نظريه كه ورودی های حسي كنترل شده مي توان 

.يك رژيم حسي مي تواند به حفظ سطح توجهي متناسب با سن برای وار استمورد تاثير قرار دهد است توانايي های عملرردی شخص را

 عملررد بهينه به منظور كاهش تدافع حسي كمك نمايد.

كودك در ثبت ، تعديب و تمايز قائب شدن بين ورودی های حسي  بي كفايتيشايع ترين اختالل در پردازش و يرپارچگي حسي ، 

 مختلر است.

اليت هايي برای برانگيختن سيستم هايي كه مسئول بدعملرردی هستند، مي باشد و همچنين بهبود هد  درمان فراهم آوردن فع

 نقايصي كه در طي ارزيابي اوليه مشخص گرديد.

 اعمالي كه در درمان اتفاق مي افتد را انتخاب كند و در آن مشاركت نمايد.تاكيد اين مدل بر آنست كه كودك به طور فعال 

 ند مداخالت يرپارچگي حسي شامب موارد زير مي باشد:عناصر اصلي در فرآي

 ، فراهم آوردن فرصت های حسي

 فراهم  كردن چالش ها درست به ميزان الزم

 مشاركت در انتخاب فعاليت

 سازماندهي-هدايت خود

 تقويت سطح هوشياری بهينه

 ايجاد زمينه بازی
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 به حداكثر رساندن موفقيت كودك

 اطمينان از امنيت محيط

 و سازماندهي اتاق برای درگير كردن كودك  چيدمان

 (12-ب)پرورش اتحاد و پيوستگي درماني

 

 اندازه گيری نتايج و پيامدها :بعد از ارائه خدمت اقدامات

نتايج مورد انتظار كاردرماني با استفاده از  به دليب اينره هر كودكي كه عالئم اختالل حسي را نشان مي دهد، منحصر به فرد مي باشد،

 يررد يرپارچگي حسي متنوع و وابسته به فرد است.رو

 نتايج گاهي توسط تست های استاندارد اندازه گيری مي شوند.تست های مورد استفاده:

GAS(goal attainment scale) 

SIPT (13-)ب 
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 (3-، )ج(2-)ج ،(1-)ج: ج( طراحی گام به گام فلوچارت فرایند كار جهت ارائه خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع بکارگیری روش های یکپارچگی 

 حسی

  :اقدامات قبل از ارائه خدمت
 پذیرش و وقت دهی

 جمع آوری اطالعات درباره عملکرد کودک در تکالیف روزانه زندگی
 ودکمشاهده مهارت های ک

 پرسشنامه ها و چک لیست های حسی  استاندارد
 مصاحبه با والدین/مراقبین

 تست های استاندارد رشد کلی و عملکرد حرکتی

 مشاهده بالینی پوسچر،هماهنگی
 

 اقدامات حین ارائه خدمت:  
 در ابتدا از همه کودکان درخواست می شود تا جوراب و کفش هایشان را در بیاورند.

 ک از فعالیت و محیط  کلینیک  و تجهیزاتآگاه کردن کود

انجام مداخله  بر طبق اهدافی که از طریق اطالعات حاصل از ارزیابی جمع آوری شده است که این اهداف می 
 تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 تنظیم سطح هوشیاری و کنترل توجه، رشد طرحواره بدنی
، که به عنوان اساس  و پایه ای برای هماهنگی  موتور و یکپارچگی عملکرد دوطرفه -رشد پوسچرال

 حرکتی موثر  و خودکار به کار گرفته می شود.
 رشد پراکسیس برای سازماندهی رفتار

  handwritingبهبود مهارت های حرکتی درشت و ظریف ، برای مثال مهارت  
 ندشنیداری که برای یادگیری و فعالیت های روزمره درگیر هست-رشد پردازش دیداری

 زبان و گفتار
 رشد عملکرد های روانی اجتماعی مثل عزت نفس و اعتماد به نفس

 استقالل در فعالیت های روزانه
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 بلی                                           خیر                                     

                                                                               

                                                                                            

            

                                                                                  

 

     

 

 بلی                                                                                        

 خیر                  

 

 

 

 

 

مورد بیمار تأثیر مداخالت انجام شده بر روی آیا 
 ؟داشته است انتظار را 

 درمانیترخیص از برنامه 

 اقدامات حین ارائه خدمت: ادامه 
 

  در مورد هر تکنیک بطور دقیق انجام  تست های استاندارد و غیر استاندارد 

در مورد هر انجام  تست های استاندارد و غیر استاندارد 
  تکنیک بطور دقیق 

مورد  بیمار تأثیرمداخالت انجام شده بر روی آیا 
 ؟داشته است  انتظار

 درمانیترخیص از برنامه 

 یک ماه تکرار فرایند به مدت

 استفاده از روش های جایگزین

در مورد هر انجام  تست های استاندارد و غیر استاندارد 
  تکنیک بطور دقیق 
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 خیر              

 

 بلی                                                                                                 

 

 

 

 

 یاز ذكرنو در صورت  خدمت مربوطه )با ذكر عنوان دقیق تخصص (Order) احب صالحیت جهت تجویزص /افرادفرد (د

مدت اعتبار دوره های آموزشی تا دوره آموزشی باید ذكر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی های آموزشی ی كارسوابق 

 (:قید گردد بازآموزی مجدد

 باليني روان شناس ،متخصص مغز و اعصاب، متخصص كودكان، متخصص طب فيزيري و توانبخشي، روانپزشك

 

 

با ذكر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز ) مربوطه جهت ارائه خدمت صالحیت صاحب اصلی ارائه كننده ویژگی های( هـ

ذكر سوابق كاری و یا گواهی های آموزشی مورد نیاز. در صورت ذكر دوره آموزشی باید مدت اعتبار دوره های آموزشی تا 

 (: بازآموزی مجدد قید گردد

 

كه دورۀ  *، روانشناس، مددكار اجتماعي، *ديده آموزش ، پزشكفيزيوتراپيست *، يدهآموزش د ي، پرستارشناس زبان بيآسگر، كاردرمان

 (ه)بازآموزی يرپارچگي حسي را گذرانده باشند. 

مورد بیمار تأثیر مداخالت انجام شده بر روی آیا 
 ؟داشته است  انتظار را 

 درمانیترخیص از برنامه 

برنامه درمانی و ارجاع ترخیص از 
 به پزشک معالج
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بر اساس تاييد معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشري و انجمن مربوطه دوره آموزشي معتبر تدوين، تصويب و قابب  *

( صرفا پس از گذراندن دوره مذكور اجازه ارائه خدمت مورد نظر ، مددكار اجتماعيدهنده خدمت) پزشك و پرستار ارائه مي باشد و ارائه

 را خواهند داشت.

از  تخطيارائه توسط افرادی غير از گروه های نامبرده **ارائه خدمت صرفا توسط گروه های نامبرده قابب قبول است و در صورت 

 د.استاندارد خدمت محسوب مي شو

 )و( :خدمتكننده ارائه  تیم اعضایسایر  برای )استاندارد( مورد نیازهای  تخصص سطح( عنوان و و

ف
دی

ر
 

عنوان 

 تخصص

نیاز به طور  تعداد مورد

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

فرمول محاسباتی 

تعداد نیروی انسانی 

 مورد نیاز

میزان 

تحصیالت مورد 

 نیاز

سابقه كار و یا 

 دوره آموزشی

مصوب در 

 صورت لزوم

نقش در فرایند 

 ارائه خدمت

1 

يري از 

يا  والدين

مراقب 

در  كودك

مركز 

 نگهداری

در صورتي كه بيمار مورد  يك نفر

ماه  12نظر دارای سن زير 

 باشد.

- 

مطالعه پمفلت 

ارائۀ  اآموزشي ي

كه از  ات الزمحيتوض

قبب توسط درمانگر 

برای افزايش آگاهي 

از نيروی كمري 

نجام اين روند ا

درمان داده شده 

 است.

كمك به درمانگر و 

 یروين فعالشركت 
 در برنامه درمانيي كمر

2 
بيماربر يا 

 بهيار

مورد نظر  ماريكه ب يدر صورت نفر كي

شرايط ويژه از قبيب  یدارا

 باشد. تعادل ضعير

مطالعه پمفلت  -

 ۀارائ اي يآموزش

الزم كه از  حاتيتوض

قبب توسط درمانگر 

 يآگاه شيافزا یبرا

از روند  نيروی كمري

درمان داده  نيانجام ا

 شده است.

كمك به درمانگر و 

 یرويشركت فعال ن

 يدر برنامه درمان يكمر

 

مبانی محاسباتی مربوط در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذكر خدمت )جهت ارائه  فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

 (:ذكر گردد و یا برحسب بیمار و یا تخت بعمتر مربر حسب  زیر فضاها جزئیاتبه 
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 وترخيص  ،درمانيكار اقتا ي،گانيبا ،رشيپذ شامب كه باشد مي مربع متر 40 كاردرماني دفتر تأسيس جهت الزم فيزيري فضای حداقب

متر در قطر  1*1د به ابعا )تشك درماني( رمتشش  از متر مربع ، مي توان 40كه از اين . بود خواهد بهداشتي سرويس در صورت نياز

 )ز(ارائه اين خدمت اختصاص داد.  رایسانت را ب 5/2

 

تجهیزات ) ذكر مبانی محاسباتی خدمت هر  به ازایاداری و  استاندارد اداری(اقالم سرمایه ای )و یا پزشکی  تجهیزات( ح

 ح()  : بر حسب بیمار و یا تخت(مورد نیاز 

ف
دی

ر
 

 عنوان تجهیزات

 انواع

مارک های واجد 

 ایطشر

شنا

سه 

 فنی 

كاربرد در فرایند 

 ارائه خدمت

متوسط 

عمر مفید 

 تجهیزات

تعداد 

خدمات قابل 

ارائه در واحد 

 زمان

متوسط زمان 

كاربری به ازای 

 هر خدمت

امکان استفاده 

همزمان جهت ارائه 

مشابه و یا  خدمات

  سایر خدمات

 استخر توپ 1

 نو آوران،

 توانبخش  نوين صنعت،

 يدتوانبخشي امصنايع 

 افزايش حس عمقي -

 سال 5-2
در يك ساعت 

 بار 6
 دقيقه10

 داردوجود 

 تشك درماني 2
نو آوران، توانبخش   

 نوين صنعت
 ماريب يده تيوضع -

كب زمان انجام  سال 5-2

 خدمت

كب زمان انجام 

 خدمت

 داردوجود 

 ترامپولين 3

 صنايع نو آوران، 

 توانبخشي اميد
- 

تعادل، بهبود 

هماهنگي چشم و 

عبور از خط  ت،دس

 وسط

 سال 5-2

در يك ساعت 

 بار 6
 دقيقه10 

 داردوجود 

4 Platform 

 

 نو آوران

- 

مناسب برای كودكان 

در  پايين با تحمب

 وستيبوالر سيستم 

 سال 5-2

 دقيقه 6 1

 وجود ندارد

5 Flexion disc 
 

توانبخش  نوين  نو آوران

صنعت، صنايع 

 تحريك وستيبوالر - توانبخشي اميد

 الس 5-2

 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

6 Flexion  

T Bar 

توانبخش  نوين  نو آوران

صنعت، صنايع 

 تحريك وستيبوالر - توانبخشي اميد،

 سال 5-2

 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

7 Bloster  

توانبخش  نوين  نو آوران

 صنعت،

 

 صنايع توانبخشي اميد، 

- 

 ،نا امني ثقلي درمان

افزايش تون عضله و 

 حركات خطي

 سال 5-2

 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 داردوجود 
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8 Therapy Net 

 

توانبخش   نو آوران،

نوين صنعت، صنايع 

 - توانبخشي اميد

محدود ساختن 

ل نت به همراه افيزير

حركات چرخشي مي 

تواند به آرام شدن 

 كودك كمك نمايد.

 

 

 سال 5-2
 يك ساعت در 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 داردوجود 

9 Sling Swing 

توانبخش  نو آوران، 

نوين صنعت، صنايع 

 توانبخشي اميد

 تحريك وستيبوالر -
 

 سال 5-2
 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

10 Main stand 

توانبخش  نو آوران، 

نوين صنعت، صنايع 

 توانبخشي اميد

 ارميب يده تيوضع -

 

 سال 5-2
 ساعت  كيدر 

 بار 12-6 
 قهيدق5-10

 

 وجود ندارد

11 
Roller  

 در ابعاد مختلر

نو آوران، توانبخش  

صنايع نوين صنعت، 

توانبخشي اميد، نويد 

 گستر ايساتيس

 وضعيت دهي بيمار 

 

در يك ساعت  سال 5-2

 بار 6
  دقيقه 10

 وجود ندارد

12 
تيلت برد در ابعاد 

 مختلر

انبخش  نو آوران، تو

 صنايعنوين صنعت، 

توانبخشي اميد،نويد 

 گستر ايساتيس

- 
، تحريك وستيبوالر

بهبود واكنش های 

 تعادلي و حفاظتي

 

 در يك ساعت  سال 5-2

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 

 وجود ندارد

13 
Wedge  

 در ابعاد مختلر

نو آوران، توانبخش  

 صنايع نوين صنعت، 

توانبخشي اميد، نويد 

 گستر ايساتيس

 ماريب يده تيوضع -

 

در يك ساعت  سال 5-2

 بار 6
 دقيقه 10

 وجود ندارد

14 Vestibular 

Board 

 نو آوران
 تحريك وستيبوالر -

 سال 5-2

 
 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

15 
 Scooter  در ابعاد

 مختلر

صنايع نو آوران، 

 توانبخشي اميد
- 

آماده سازی برای 

 ،رمپپايين رفتن از 

برای برنامه ريزی 

 حركت

 سال 5-2

 ساعت  كيدر 

 بار 12-6 

 

few times 
 

 وجود ندارد

16 Ramp  
صنايع نو آوران، 

 توانبخشي اميد
- 

كار بر روی تعادل و 

 پوسچر

 در يك ساعت  سال 5-2

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

17 
و رنگ  توپ در ابعاد

 های مختلر
 

نو آوران، توانبخش  

 صنايعصنعت،  نوين

 - توانبخشي اميد

تعادل و  یكار بر رو

 كيتحر ،پوسچر

بهبود  بوالر،يوست

و  يتعادل یواكنش ها

 يحفاظت

 

 سال 2
 ساعت  كيدر 

 بار 12-6 
 قهيدق5-10

 وجود ندارد

18 

Walking  

 

Ladder 

 

 نو آوران

- 

 ماريب يده تيوضع

در حالت ايستاده و 

 یكار بر رو ،راه رفتن

 تعادل و پوسچر

 سال 5-2

 در يك ساعت 

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

19 Crawler   وجود ندارد دقيقه10-5 در يك ساعت  سال 2-5 ماريب يده تيوضع -نو آوران، نويد گستر 
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در حالت چهار دست  ايساتيس 

 یكار بر رو و پا،

 تعادل و پوسچر

  بار 12-6 

20 
تخت مخصوص 

 كاردرماني
 

صنايع نو آوران، 

 ماريب يده تيوضع - نبخشي اميدتوا
در يك ساعت  سال 5-2

 بار6
 دقيقه 10

 وجود ندارد

21 
 كيسه شن

 

توانبخش  نوين صنعت، 

 توانبخشي اميدصنايع 
 تحريك حس المسه -

 در يك ساعت  سال 2

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

22 
 تونب بازی

 

 

 صنايع توانبخشي اميد
  هماهنگي یكار بر رو -

 در يك ساعت  الس 5-2

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 

 وجود دارد

23 
بازی  اسباب

 حيوانات

 

 

 كليه مارك ها

- 
ايجاد ارتباط با 

 تحريك حسي كودك،

 سال 2
 ساعت  كيدر 

 بار 12-6 
 قهيدق5-10

 وجود ندارد

24 
 

 كيسه حبوبات
 

 كليه مارك ها
 تحريك حس المسه -

 در يك ساعت  سال 2

 بار 12-6 

 دقيقه5-10

 

 وجود ندارد

 

 .نيازی نيست خدمت:هر  جهت ارائه( استاندارد)پزشکی  لوازم مصرفیو  ، موادداروها( ط

ف
دی

ر
 

 اقالم مصرفی 

 مورد نیاز

 مصرف  میزان

  (نسبتیا  تعداد)

 مدل/ مارک های واجد شرایط

 )تولید داخل و خارج(

1 - - - 
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تفکیک قبل، بعد و حین به )خدمت  واحد جهت ارائه هر (استاندارد خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری )عنوان ( ی

 (2-( و )ی1-)ی :( خدمت و یا پایش نتایج اقداماتتجویز مربوطه در قالب تائید شواهد جهت  ارائه خدمت

ف
دی

ر
 

عنوان خدمت 

 پاراكلنیکی

تخصص صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

شناسه فنی 

 دمات خ
 تعداد مورد نیاز

عد از ارائه قبل، حین و یا ب

خدمت )با ذكر بستری و یا 

 سرپایی بودن(

1 

EEG درصورت نياز 

)افرادی كه سابقه 

 تشنج دارند.(

 

متخصص مغز و 

اعصاب، متخصص 

كودكان، متخصص 

و  يريزيطب ف

 روانپزشك ،يتوانبخش

- 

 قبب از ارائه خدمت 1

2 

EEG ازيدرصورت ن 

كه سابقه  ی)افراد

 تشنج دارند.(

متخصص مغز و 

ب، متخصص اعصا

كودكان، متخصص 

و  يريزيطب ف

 روانپزشك ،يتوانبخش

- 

 ارائه خدمت حين 1

 

 )ك( :(بستریسرپایی و )خدمت واحد جهت هر  (استاندارد الزم )ترجیحاً ویزیت یا مشاوره های( ک
دی

ر  ف
 بستری /سرپایی تعداد  ی مورد نیازتخصصویزیت/مشاوره نوع 

1 

اح مغز و جر، قلبمتخصص از قبيب  مشاورپزشك 

متخصص گوش و حلق  ،چشم پزشري، متخصص اعصاب

در صورت  علوم اعصاب يتخصص یدكترا و نيزو بيني 

 نياز و تشخيص پزشك ارجاع دهنده

1 

 نيانجام ا یبرا یبه بستر ازين

اما اگر بيمار در . ستيخدمت ن

بيمارستان و بستری بود، انجام اين 

 خدمت بالمانع است.

ار با تبصره: اين خدمت در بيم

ريسك باال كه در كانترانديراسيون 

ها آمده، نبايد در دفاتر كار انجام 

شود و بايستي در مراكز درماني 

 صورت گيرد.

 

و نیز  نیکی و بالینی مبتنی بر شواهدیجهت تجویز خدمت )ذكر جزئیات مربوط به ضوابط پاراكل دقیقاندیکاسیون های ( ل

 (:ون داردیاندیکاس ،ک بیماركه ارائه این خدمت در ی مواردیتعداد 
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آشرارا  گيری و رفتار كه آسيب نورولوژيريتا متوسط در ياد مناسب برای افراد با مشرالت خفيرعموما بيشتر  مدل يرپارچگي حسي

طور به  ه، اما نه مشرالتي كدر مغز را مورد خطاب قرار مي دهدحسي  . اين مدل مشرالتي در سازماندهيمي باشدندارند، همچون صرع 

دا رخ به سيستم عصبي مركزی  ايجاد شده اند مثب مواقعي كه در سرته مغزی، فلج مغزی و يا اسپاينا بيفي بر اثر آسيب فيزيري آشرارا

، هنگامي كه مغز در فقدان يك آسيب نورولوژيري واضح و آشرار به سيستم عصبي بنابراين آسيب های يرپارچگي حسيمي دهد. 

اين مدل در اصب برای كار با كودكان  مطرح  مي شود. در سازماندهي به طور مناسب موفق نشود، ،محيطي سيرهای حسيمركزی و يا م

 & Bundy)را همچنان نشان مي دهند كاربرد دارد اما برای بزرگساالني كه مشرالتشان كه در كودكي مطرح بوده ،طراحي شد

Murray, 2002). (1-)ل. 

 يرپارچگي حسي پاسخ دهند: نقايصي كه ممرن است به روند درماني

هماهنگي ضعير در طرفه ضعير،  ، هماهنگي حركتي دوتعادل ضعيرعالوه وستيبوالر ب –، حس عمقي پردازش لمسي در هر بي كفايتي

 حركات ريضع یزيدر حركات درشت، برنامه ر ريضع يهماهنگ ،يثقل يناامن ،فضايي ظرير ضعير-حركات ظرير، ادراك ديداری

 كردن بستر، سي، خرادگرفتنيا ر،يتمركز و حافظه ضع ،يحواس پرت ن،ييپا يتون عضالن ،ريدرشت ضع ييفضا-یداريدرشت، ادراك د

گفتار  ،ياليامتناع از عبور دادن بدن از خط وسط به صورت خ ن،يياعتماد به نفس و عزت نفس پا ،حركتو  عدم تحمب به نور، بو، صدا

 .(2-) ل ريضع supine flexionپوسچر  ر،يضع Prone Extensionپوسچر  ،يانيو زبان ب يافتياشرال در زبان در ناواضح،

ممرن است مشرالت حسي يا اختالالت كامب يرپارچگي حسي با آنها موارد زير ليستي از بيشترين تشخيص های شايع يا شرايطي كه 

 مرتبط باشد. 

 اختالالت طير اتيسم 

 ،اختالل توجه و بيش فعالي اختالل نقص توجه 

 درم داونسن 

 فلج مغزی 

 آسيب مغزی تروماتيك 

  سندرم Xشرننده 

 كم توان ذهني 

 نوزادان نارس 

 مصر  مواد توسط مادر هنگام بارداری عسو 
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  سندرم جنين الرلي 

 Angelman’s syndrome 

 اختالل دو قطبي 

 Oppositional defiant disorder 

 اختالل هيجاني 

 اختالل سلوك 

  جبری –اختالل وسواسي 

 ادگيریاختالالت ي 

 Reactive attachment disorder (3-)ل. 

                                                                 

 عالئمدامنه نتایج )مثبت و منفی( مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذكور )ذكر دقیق جزئیات مربوط به ( م

 شواهد(:و مبتنی بر  بیماران پاراكلنیکی و بالینی

     جربيات باليني پيشنهاد اما تحقيقات يافت شده و ت ،هندممرن است به درمان پاسخ ندهمه كودكان در درمان كودكان با اين روش، 

   پاسخ وال به روند درماني يرپارچگي حسيوستيبوالر دارند، معم –حس عمقي  كودكاني كه مشرالتي در پردازش لمسي، مي كند كه

 (1-م) مي دهند.

 بهبود در هر يك از حيطه های زير ممرن است اتفاق بيفتد:

 شامب تدافع لمسي ، رفتار،عملررد تحصيلي 

 تمركز، همراری با والدين و خواهر و برادر، هماهنگي حركات درشت و يا ظرير و برنامه ريزی حركتي 

 (2-) م استقالل در مهارت های خود مراقبتي، اعتماد به نفس، عزت نفس، زبان و گفتار 

نتايج نشان مي دهد كه كاردرماني بر مبنای يرپارچگي حسي ممرن است در اصالح مشرالت كودكان با اختالالت تعديب حسي موثر 

 (3-)م باشد.

را در رسيدن معناداری  يافته ها پيشرفت .اتفاق افتادSI در مطالعه ای كاهش چشمگيری در ادا و اطوارهای كودكان اتيستيك در گروه

، گرچه تغييرات معناداری در اندازه گيری های مداخالت يرپارچگي حسي نشان داد فرد و كاهش رفتارهای اتيستيك بعد ازبه اهدا  

 (4-)م ديگری يافت نشد.
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، كه با توانايي مشاركت در self-stimulatingيافته هايي وجود دارد كه اشاره مي كند رويررد يرپارچگي حسي در كاهش رفتارهای 

 (5-)م موثر مي باشد. عملرردی بيشتر مداخله مي كند،فعاليت های 

مطالعاتي كه به بررسي تاثير درمان يرپارچگي حسي پرداختند،مشمول مقياس های وابسته به دستاوردهای تحصيلي ،عملررد رفلرسي 

         پارچگي حسي را گزارشگروه را مقايسه مي كند و نتايج عددی تاثير درمان ير حداقب دو ؛يا حركتي و يا عملررد زبان مي باشد

تفسير اين تست ها آشرار  تست فرضيه كه تاثير درمان يرپارچگي حسي را ارزيابي مي كرد مي باشد. 47مطالعه كه شامب  8 مي كند.

مي كند كه شركت كنندگان در درمان يرپارچگي حسي به طور معناداری نسبت به اعضای گروه كنترل كه درمان را دريافت نرردند 

 (6-)م عملررد بهتری داشتند.

 نتايج تغييرات رفتاری در كودكان مبتال به اوتيسم هنگام شركت در مداخالت با استفاده از رويررد يرپارچگي حسي را تاييد مي كند.

 .(7-)م

ه ريزی برنامحركتي و  –تركيب شواهدات پيشنهاد مي كند كه رويررد يرپارچگي حسي مي تواند در زمينه های مهارت های حسي

 (8-)م نتايج مثبتي داشته باشد. ، تنظيم رفتار، خواندن و مهارت های مرتبط با خواندن،توجه ،حركتي ، اجتماعي شدن

در طي جلسه اول، ممرن است عالئمي مانند حالت تهوع )يا استفراغ كردن(، بيش فعالي، رفتار تهاجمي نسبت به ساير بچه ها بالفاصله 

رد، كج خلقي، گريه كردن، خستگي بيش از حد و بدتر شدن ترالير مدرسه ای كه ممرن است متعاقب درمان بعد از جلسه درماني، سرد

كه تمام  (9-كودك سودمند هستند. )م یذكر شده برا راتييتغ نيكه ا ديده نانياطم نيبه والداتفاق بيفتد، ممرن است ايجاد شود. 

 نواده و مراقبين قرار مي گيرد.موارد ذكر شده به صورت پمفلت آموزشي در اختيار خا

 

ذكر جزئیات مربوط به ضوابط پاراكلنیکی و بالینی و )خدمت  دقیقی كنترااندیکاسیون هاشواهد علمی در خصوص  (ن

 (:مبتنی بر شواهد

 مواردی كه انديراسيون ندارد: -

 و رفتار.  یريادگيدر  شديدافراد با مشرالت . 1

        رخ دايفيب ناياسپا ايو  یفلج مغز ،یكه در سرته مغز يشده اند مثب مواقع جاديا یمركز يعصب ستميبه س يريزيف بيآستنها . 2

 .دهد يم

 دارد: ونيراسياندكانتركه  یموارد -
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 (.1-ن) آشرارا همچون صرع يرينورولوژ بيآس

تمرينات تعادلي و وستيبوالر برای آنها كه  یافراد برای بيماراني كه امنيت بسيار كمي هنگام انجام اين ترنيك برای آنها دارد )بتي( مثب

 دارد همچون: ونيراسيكانتر اند

 مشرالت شناختي . 1 

 بيماری ناامني ارثي. 2

  فيستوال اطرا  لنفاتيك. 3

 رييسندرم من .4

 اختالالت ديگری بي ثباتي وسيتيبوالر. 5

 جراحي حاد-صدمات گردني. 6

 در گوش شديد حس زنگ زدن. 7

 ادكاهش شنوايي ح. 8

 (2-ن) فشار در گوش اييا پری  احساس ناراحتي. 9

نیز بر حسب مشاركت كلیه افراد و  )قبل، حین و بعد از ارائه خدمت( به طور كلیخدمت واحد هر  استاندارد( مدت زمان س

 :دخیل در ارائه خدمت مذكور

ی يادداشت گزارش مختصری از مشاهده هر كودك دقيقه آخر برا 5دقيقه طول مي كشد و  55 به طور ميانگين برنامه درماني هر جلسه

پزشك،  ست،يوتراپيزيف ده،يپرستار آموزش د ،يشناس زبان بيكاردرمانگر، آسكه همانطور كه ذكر شد توسط  (1-س) صر  مي شود.

 .(2-)س ي آموزش ديده قابب انجام استروانشناس، مددكار اجتماع

)واحد درسي علوم اعصاب در توانبخشي و علم حركت(  5/11/87د كاردرماني مصوب با توجه به كوريرولوم آموزشي دوره كارشناسي ارش

 .(3-)س زمان ارائه اين خدمت برای افراد با مدرك كارشناسي ارشد كمتر مي باشد
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ف
دی

ر
 

 عنوان تخصص
مدت زمان مشاركت  سابقه كار

 در فرایند ارائه خدمت

نوع مشاركت در قبل، 

 حین و بعد از ارائه خدمت

1 
 ده،یپرستار آموزش د ،یشناس زبان بیكاردرمانگر، آس

 یپزشک، روانشناس، مددكار اجتماع ست،یوتراپیزیف

 سال 2

 دقیقه 60

 دقیقه 5قبل: 

 دقیقه 50حین : 

 دقیقه 5بعد: 

2 
 ده،یپرستار آموزش د ،یشناس زبان بیكاردرمانگر، آس

 یپزشک، روانشناس، مددكار اجتماع ست،یوتراپیزیف

 سال 5

 یقهدق 45

 دقیقه 5قبل: 

 دقیقه 35حین: 

 دقیقه 5بعد: 

3 
 ده،یپرستار آموزش د ،یشناس زبان بیكاردرمانگر، آس

 یپزشک، روانشناس، مددكار اجتماع ست،یوتراپیزیف

 سال 5باالی 

 دقیقه 30

 دقیقه 5قبل: 

 دقیقه 20حین: 

 دقیقه 5بعد: 

 

پذیرش و و ذكر شواهد جهت  مربوطه خدمت ئه هر باراراجهت  بستریمختلف استاندارد در بخش های اقامت ( مدت ع

 :(مبتنی بر شواهد) در هر یک از بخش های مربوطه انترخیص بیمار

 (عكه نياز به اين خدمت دارد مدت اقامت منطبق با شرايط بيمار است. )بستری  بيماربرای 

 

 :(بی مرتبط با خدمت دریافتیجانبا تاكید بر عوارض ) حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت دریافتی( ف

شايسته  بايستي، ارائۀ اين خدمت بيمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت، رانيدر ا مارانيحقوق ب یمحور 5منشور  لاو محورطبق 

فارغ از شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي، بر پايه ی صداقت، انصا ، ادب و همراه با مهرباني، 

هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماری و جنسيتي، بر اساس دانش روز، مبتني بر برتری منافع و اولويت های 

و ضروری و به دور از تحميب درد و رنج، در سريعترين زمان ممرن و با در نظر گرفتن  يمنيدرماني بيمار، به همراه تامين كليه امرانات ا

 ي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد.متغيرهاي

ضوابط بيمه و معرفي ، ضوابط و هزينه های قابب پيش بيني ،حقوق بيمارمربوط به ارائۀ اين خدمت شامب  اطالعات دوم محورطبق 

روش درماني و نقاط  ،نام، مسؤوليت و رتبه ی حرفه ای كاردرمانگر و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با يرديگر ،سيستم های حمايتي

بچه ها بالفاصله  رينسبت به سا يرفتار تهاجم ،يفعال شياستفراغ كردن(، ب ايمانند حالت تهوع ) ضعر و قوت، پيش آگهي و عوارض آن
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كه ممرن است متعاقب درمان  یمدرسه ا رياز حد و بدتر شدن ترال شيب يكردن، خستگ هيگر ،يسردرد، كج خلق ،يبعد از جلسه درمان

آموزش های ضروری  ، ارائۀكليه ی اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند ،نحوه ی دسترسي به درمانگر معالج در طول درمان  فتد،ياق باتف

بيمار و ويژگي های فردی وی از جمله  يو روان يذهن ،يدر زمان مناسب و متناسب با شرايط جسم برای استمرار درمان در زمان پذيرش

 .در اختيار وی قرار گيرددرك زبان، تحصيالت و توان 

انتخاب درمانگر و مركز ارائه كننده ی خدمات  شامب، تاين خدم دريافت در بيمار گيری تصميم و محدوده انتخاب سوم محورطبق 

قبول يا رد ، شركت يا عدم شركت در پژوهش ها، آزادی در نظر خواهي از درمانگر دوم به عنوان مشاور، سالمت در چارچوب ضوابط

 .مي باشد پس از آگاهي از عوارض احتمالي دمتخ

راجع به كليه ی اطالعات مربوط  رازداری اصب رعايت و بيمار خصوصي حريم به احترام بر مبتني بايد تاين خدم ارائه چهارم محورطبق 

مي توانند به  ،تلقي مي شوند فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طر  بيمار و افرادی كه به حرم قانون مجاز .باشد به بيمار

 .همراهي يري از والدين كودك در تمام مراحب درمان حق كودك مي باشد و نيز اطالعات دسترسي داشته باشند

خدمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاهترين زمان اين خسارت ناشي از خطای ارائه كنندگان  ،پنجم محورطبق 

 .(3-)  (2-( ) 1-)  ممرن جبران شود

 

 وجود دارد:در كشورمان  ،خدمت مورد بررسی برای)آلترناتیو(  یخدمات جایگزینچه ( ص

 .(3-)ص NDT درمان رشد عصبي(، 2-)صمداخالت رفتاری( ، 1-)ص حركتي –درمان ادراكي 

 

 )مبتنی بر شواهد(: نسبت به خدمات جایگزین مورد بررسی خدمت( مقایسه تحلیلی ق

عملررد حركتي و عزت نفس كودكان  تاثير درمان يرپارچگي حسي روی دستاوردهای تحصيلي،  multicenter  باليني يك كارآزمايي

كودك كه به صورت تصادفي  67 كه اختالل يرپارچگي حسي داشتند را مورد ارزيابي قرار داد.ماه(  11سال و  8تا 6)با اختالل يادگيری

 6، قبب از درمان نظر گرفته شدند. به عنوان كنترل در  حركتي و يرپارچگي حسي رفتند. –ي انتخاب شدند به گروه های درماني ادراك

 The Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery  ، theماه بعد از پايان درمان تست های  3و  ماه بعد از درمان

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency ،the Behavioral Academic Self-Esteem Scale، the 
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Personality Inventory for Children .هر دو گروه در مقياس های حركتي و تحصيلي پيشرفت كردند . گروه  انجام شدند

 (.1-يرپارچگي حسي  در طي هر دوبار ارزيابي، بهبود معناداری در عزت نفس داشتند )ق

يافته  ار درماني( و درمان يرپارچگي حسي در درمان چالش های رفتاری پرداخته شد.)رفت در مطالعه ديگر به مقايسه مداخالت رفتاری

 (.2-های اين مطالعه نشان داد كه تاثير مداخالت رفتاری در درمان چالش های رفتاری باالتر از مداخالت مبتني بر حس مي باشد )ق

ررد حسي حركتي را در ميان كودكان مبتال به كم تواني ، عملحركتي –و ادراكي  (NDTدرمان رشدی عصبي) درمان يرپارچگي حسي،

ذهني خفير  بهبود مي بخشد. انتخاب رويرردهای حسي حركتي بايد بر مبنای نيازهای ويژه كودك مشخص شود زيرا هر رويررد 

 .(3-)ق مزايايي داشته باشد ممرن است در جنبه های خاصي از عملررد حسي حركتي،

( در درمان كودكان فلج مغزی با مشرالت حسي بهتر است  اما درمان NDTدرمان رشدی عصبي) بهدرمان يرپارچگي حسي نسبت 

 (.4-رشدی عصبي بيشتر تاكيد بر درمان اختالل حركتي كودك دارد )ق

   

ف
دی

ر
 

خدمات 

 جایگزین 

میزان دقت 

نسبت به خدمت 

 مورد بررسی

میزان اثربخشی 

نسبت به  خدمت 

 مورد بررسی

میزان ایمنی 

ت به  نسب

خدمت مورد 

 بررسی

 -میزان هزینه 

اثربخشی نسبت به 

خدمت  مربوطه )در 

 صورت امکان(

سهولت )راحتی(  

برای بیماران 

نسبت به خدمت  

 مربوطه 

میزان ارتقاء امید به 

زندگی و یا كیفیت 

زندگی نسبت به 

 خدمت  مورد بررسی

1 

درمان 

-ادراكی

 حركتی

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
 ثر بخشي اينا

خدمت در زمينه 

افزايش عزت نفس 

 كمتر بود.

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

 

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

2 
مداخالت 

 رفتاری

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
تاثير مداخالت 

در درمان  رفتاری 

چالش های رفتاری 

ترازمداخالت باال

مبتني بر حس مي 

 باشد.

 

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

 

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

3 NDT 

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
بسته به ميزان 

ای كودك مي نيازه

 تواند متفاوت باشد.

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.
مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

مطالعه ای در اين 

 زمينه يافت نشد.

 

ر از دیدگاه بیماران ؟ )با ذكر مزایا و معایب  مذكوچگونه می باشد جایگزین ها،ا توجه به سایر بخدمت در نهایت، اولویت 

(End User:)و دیدگاه حاكمیتی نظام سالمت )  
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با توجه به ساير خدمات جايگزين  و دامنه نتايج مثبت ذكر شده اين خدمت بيشترين تاثير را در بهبود پردازش حسي، تلفيق و يرپارچه 

 .(5-ق( و )4-( و )ق3-( و )ق2-( و )ق1-)ق ايجاد پاسخ های انطباقي دارد. سازی حسي و

 منابع: 

 

رم
ی ف

ها
ند

ب
 

 منابع جستجو
 کلید واژه  های اصلی

 (Search)جهت 

 تعداد یافته ها
نوع و عنوان شواهد استناد شده در پاسخ به بند 

 مذکور

 

 صفحه/صفحات

 

 سطر/سطور

SR CPG T.B   

 1-الف

 
 

library 

 

Sensory integrative 

techniques 

  * 

Current procedural terminology 429  

 2-الف
 کتابخانه

 
 روش های یکپارچگی حسی

  * 
  755و  690 ارزش های نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

 1-ب
library 

 
Sensory Integration 

Model 

  * Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 
204 

 ستون دوم
 پاراگراف سوم

 2-ب
 

library 

 
Sensory integration 

therapy 

  * 

Conceptual foundation of occupational 
therapy practice 

 
205 

 ستون اول
 پ پنجم

 Search Sensory 3-ب

processing,deficit 

*   

The Sensory Processing Disorder 
Resource Center 

 

 

  

 library 4-ب
 

Sensory Integration 

Model, key 

elements 

  * 

Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 
 

 پ آخر 206

 5-ب

library 

 
 
 
 

Sensory 
integration , deficit 

  * 

Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
 

2  

 6-ب
 

 
Search 

Sensory 
Integrative 
Problems 
and Challenges 

*   

   

 7-ب
 

library 

  

  * Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 

 
 

224  
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 8-ب
library 

 

Therapeutic 
Intervention,SI 

 

  * 

Conceptual foundation of occupational 
therapy practice 

 

210  

  9-ب

Sensory Integration 
Model, assessment 

tools 
 
 

   
Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 

 

  212و211

 library 10-ب
 

 
  * Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
 

6  

 library 11-ب

 

Sensory integration 

therapy,  

Treatment session 
 

  * 
Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 

 
 

 3تا1پ  41

 library 12-ب
 

 
  * Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 

 

217  

 library 13-ب
 

Outcome 
measurement 

   
* 

OCCUPATIONAL THERAPY FOR 
CHILDREN 

 ستون اول  399

 1-ج
 

library 

 

 
Sensory 

integration, 

Efficient process 

  * 
Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
 

2  

 2-ج
library 

 

Sensory integration 

therapy,  

Treatment session 

  * Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
 

 3تا1پاراگراف  41

 3-ج
library 

 

Sensory integration 
therapy,  

Treatment session 

  * Occupational Therapy for Children with 
Special Needs 

 
33  

 Search د
 

occupational 
therapy, 
Sensory  
integration therapy 

*   occupational therapy practice 
guidelines for children and adolescents 
with challenges in sensory processing 
and sensory integration 

  

 Search هـ
 

occupational 
therapy, 
Sensory  
integration therapy 

*   occupational therapy practice 
guidelines for children and adolescents 
with challenges in sensory processing 
and sensory integration 

  

        اجماع خبرگان و

   ضوابط تأسیس دفاتر کاردرمانی      ز

 ح
library 

 

Sensory integration 

therapy,  

Treatment session, 
equipments 

  * 
Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
  

         ط

 Search 1-ی
 

occupational 
therapy, 
Sensory  
integration therapy 

*   occupational therapy practice 
guidelines for children and adolescents 
with challenges in sensory processing 
and sensory integration 

  

        اجماع خبرگان 2-ی

        اجماع خبرگان ک
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 1-ل
library 

 

Indication 
Sensory integration 

therapy 

  * 
Conceptual foundation of occupational 

therapy practice 
 پاراگراف سوم 204

 2-ل
 
 
 

library 

 

Indication 

Sensory integration 

therapy 

  * 

Occupational Therapy for Children with 
Special Needs 

 1-1جدول 4

 library 3-ل
 

Indication 

Sensory integration 

therapy 

  * 

Understanding Sensory Dysfunction 68  

 1-م
library 

 

Expected outcome, 

Sensory integration 
therapy 

  * 
Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
5  

 
 2-م

library 

 

Expected outcome, 

Sensory integration 
therapy 

  * 
Occupational Therapy for Children with 

Special Needs 
4  

 Search 3-م
Sensory integration 

approach 

*   

Arandomized controlled pilot study of the 
effectiveness of occupational therapy 

forchildren with sensory modulation 

disorder. 

  

 Search 4-م

autistic disorder, 

outcome 
assessment, 

Sensory integration 

therapy 

*   

Effectiveness of sensory integration 
interventions inchildren with autism 

spectrum disorders: a pilot study 
  

 Search 5-م
Sensory integration 

approach 

*   

Effects of sensory integration intervention 
on self-stimulating and self-injurious 

behaviors 
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