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Kurte dîroka Xizmet a dest tê werdan a ewlî li navçeya Kleve

Xeyal a kû dibête rastî
„Em gelekî kêfxweşin kû
Derman ên navbeşan de pêşkêş bikin
‚u bernameya hemû layena me tenê
Bo şarezayî ya wan nîne û baverîya
zarok ên kû
Derman dibin bi xwe zêde dibe.
Hêza hîm bûnê li salên ewlî a jîyanê de
Jî beşên din a jîyanê zêdetire.“

Xebata navenda dest têwerdana ewlî ji sala 1981 dest pê kir. Bi wî halîda
kû, derman kirin bi rîya dest têwerdana ewlî 10 sala berîya wê dîrokê hatîye
damezirandin û gel qirar ên civakî a kes ên cûr be cûr peywendîyeka pir
nêzîk çêkirîye. Li dest pêka sala 1970, duxtorê zarok ên Kevlaerer û serok ê
wê demê a civaka alîkarîyê Nicolaus,aktion st, Dr. Ferdinand Dest bi
pêşkêşkirina derman ên fizyotrapî bo zarok ên kem endam dikir kû her
wek nexwaşek ser lêdana odeya duxtor dikirin. Wê demê sîstema pêşkêş
kirin ên parastinê bi giştî nehatibû danîn û bi wê wateyê e kû dayîk û bav
bo wergirtina xizmet ên derman ji bispor ên şareza pêwist bû rîyeka dûr û
dirêj derbaz bikin.
Di sala 1979, civak a alîkarî a Lebenshilfe li jêr çawdêrîya Sabine Augustin
serok ê dema xwe, pêşnîyara damezirandina navenda dest tê werdana
awlî ji bo fêr (hîn) kirin ên taybet li navçeya Geldern ê pêşkêş kir, nêzik bi
wê demê, Aktion St. Nicolaus daxwazîyek ji bo rêxistina navendeka dest
têwerdana ewlî. Gel pêşnîyara serok ê wê demê a şêwirmend ên navçê
Rudolf Kersting gel çawdêrîya berpirsên navçeyê Kleve peymanêk ji bo
yek kirina ewan dû daxwazîyana çê bû.

Bajarê Kevelaer bi amade kirina atmosfêrek ji bo şandina lezgînî a beşê ji
cîhê demî bo talar a kevina bajêr, bo wê plan ê piştîvanî kir, berjewendî ên
cûr be cûr ên pêwîst bo di serî de çêkirin bi hêz kirina ewlî a xanîya bi rîya
rêxistina alîkarî a Lebenshılfe nasgirî bi „Aktion Sorgenkind“ (niha jî nasgirîye bi „Aktion Mensch“) amade bû.
Aktion St. Nicolaus wekû berpirsyarê beşa fîzyotêrapî ê bi cîye xwe de ma
û Lebenshılfe pêşkêş fêr(hîn) kirin ên taybet bi ustîyê xwe girt, navenda
dest têwerdana ewlî Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (yek
girtî ên asayîşa almana federal), kû rêxistinek a alîkarîyê bo rêxistin ên
asayîşî bû, tevlî bû û dest bi derman ê zarok an li hemu navçeya Kleve kir.
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Dest pêkirina derman a nav beşan
Mebesta wê yek girtinê, çêkirina planek a pêşva çûyî sewa hew karîya duxtor ên şareza û girup ên fêr(hîn)kirin ê bû. Navenda
dest tê werdana ewlî li navçeya Kleve rê ji bo derman a nav beşên qundax an û zarok an li herdera welat vekir. Îro, ew cûre rê
ên hevbeşî wek fermî hatîye nas kirin û li hemû derê dê dû ketin û jêr parastina qanûn, bi taybet SGB (qanûna dayîn ên komelayetî) heye.
Aktion St. Nicolaus ji çê bûna wateyeka wisa parast û di beş ên fêr(hîn)kirin ên berfireh ji bo xebatkar ên kû têkilîya wana bi
fêrkirin ên zaroka re çê dibû, hevbeş kir. Di sala 1995/6, ew navend a li ser rîform ên ewlî a navenda Kleve bi dayîna xercîyek a
kêm, ji alîyê navend ê hate sermaye danîn. Li sala 2006, Aktion St. Xanîyek kirî û ewa bi eykcar li serî da da çê kirinê û modernîze
kirinê.
Li sala 1989, bi alîkarîya rêxistina „Aktion Sorgenkind“ beşek a alîkarîyê li Kleve hate damezirandinê. Zêde bûna zarok ên kû
dihatine derman kirin ê pêwîstî dikir kû xebatkar ên zêdetir bêne xizmet girtinê, û wateya ewlî jî bê berfireh kirinê.
Ji bo garantîya xebata dahatîya navend ê, civatek ji bo parastina navende li sala 2001 hate damezirandin.
Di havîna sala 2008, wekû „navendeka dest tê werdana ewlî li nav beşan“ (IFF) em hatine nas kirin ê kû xizmet a alîkarîya di nav
hev de pêşkêş dike. Bi wê wateyê kû em bi fermî gel ajans ên alîkarîyê (ajans a alîkarî û kompanî ên bîme a tendurustîyê) berpirsê pêşkêş kirina xizmet ên alîkarî û dermanî ji bo zarok ên hewcemend bi alîkarî ên li dû hev bûn.

Damezirandina kompanî ên azad
Di 1 September a 2008, navenda dest têwerdana ewlî zivirî bi kompanıyeka azad. Bi mebesta berfireh kirina plan û zêde kirina
xebatkaran û hinekî jî garantî kirina rêçare ên profeşinal bo rêxistina navendê, ew guhertina li rewşa mafeî a wêya pêwîst bû.
Bi wî esasî, êdî ew beşa gel grûpa serokayetîya xwe amade bûyî nedihate bi rê birin, û ew kara li milê grûpa pratîkî a
herdemî(hermêşe) bû.
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„Mizdana Elena pir xweşe û rengê sor bi dilê mine.“

Esasa xizmet ên alîkarî ên di nav hev ên pêşkêş bûyî bi destê navend a dest têwerdana ewlî

Alîkarî ên mirovî biştî hatina bi dinê
Kem endamî an tevlîhevî ên mezin bûyînê dikare gelek sebeb ê wê hebin. Bi wê sebebê lêkolîna
derbazbûyî ên zarok û malbata wî ji bo pêşkêşkirina rîyên baş bo wana demak kû pêwîste, girîngîya
wêya pir zêdeye.
Navenda dest têwerdana ewlî a Kleve yek ji beş ên ewli ên welate kû xizmet ên dermanî ên nav beşî
bo qundax an û zarok an pêşkêş dike.
Ji 1 July sala 2007, navenda dest têwerdana ewlî a nav beşî (IFF) a me li gor beş ên §§30 û 56 qanûn
a dayîna komelayetî 9 wekû yek mîna „xizmeta alîkarî a di navhev“ bi rê hatîye birin. Mebesta vê
navenda alîkarî a dinavhev, xwedîkirina qundax û zarok ên kû ji dema dayîk bûne heya temen ê
xwendewarîyê bo alÎkarî ên dinavhev, alÎkarÎ ên dermanî / duxtorî her weîsa alîkarÎya fêr(hin)kirin ên
taybet, hewce dikin. Bi vî esasî zarokan di bikar anîn a fîzyotêrapî, êrgotêrapî û / an gotin dermanî
hev dem bi wergirtina alîkarî ên fêr(hîn)kirin ên taybet, tênê derman kirin. Ev karana dikarin wekû
hevdem, yek piştî ewê din an wekû bijartî û bi hêz ên cuda bibe. Agahî ên zêdetir gor cîhê xebatên
şarezayên me, hûn dikarîn biştî rupela12 bidest bînin.

Duxtjorek û psychotherapist ek grupa me kamil dike
Duxtor ê zarok a û psychotherapist ek li mala meda alîkarî ên zêdetir pêşkêş dikin û dikarîn di nava
nasîna ewlî an di zemanê dermana serekî ji alîkarîya wan qazanc bikin.

Duxtor ên zarok ên me xwedîyê şarezayîya mêjî û demar û tendurustîya demara ne. Gel wêya ewa
berpırsyarê esasî a bername ya derman kirinê di rûniştin ên nav beşî daye û vezîfedarê duxtorekîye
kû li hemu bernameyên karê dermanî kû li navenda dest tê werdana ewlî dibe çawdêrîyê dike.
psychotherapist ne tenê kû lêkolînan dike lê nexwaşan jî derman dike. Di nava karên nasîn ê beşên
giştî ên zaroka lêkolîn dibe, têkoşana me bi vê ye kû gel bikar anîna têst ên taybet, sebeb ên tevlîhevbûn ên cûr be cûr bi dest bînin piştî wêya wan encam ên psychological ê dikarin li bernameya giştÎ
a dermanî bikar bînin. Girêdayî bi hewce ên şêwirmendî bo dayîk o bavan gor alîkarîya pêşketine
pêşkêş dikin, li dema nasîna kem endamîya zarok an alîkarî ên psychological bo wana tê pêşkêş kirin.
Li vê beşê de, bi bernameya malbata sîstêmatîk dê encam kirin. Wateya sîstematîk û têkilî ên nav
mirov an li grûpekî de, wekû ewlehîya nasîn û dermanê mûşkîle ên rûhî û têkilîya di nava mirov an
de dê bikar anîn.
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Ji peywendîya yekem heya dest têwerdana ewlî

Gav bi gav heya gihîştin bi armanc
Demak dayîk û bav gor mezin bûna zarok ên xwe perîşanin, beşa yekem a peywendîyê, peywendî
gel duxtorê zarokê wane. Duxtor ê zarokan di dema hewceyî a dest têwerdana ewlî bo zarokê wan
biryar digre û destûra wergerandinê bo ji bo nasînê û xizmeta alîkarîya di nav hev dinvîse (a „destûrê
dermanî“)
Duxtorê zaroka wê destûra wergerandinê di çarçêweya M16 binvîse kû baver bike xercîye dermana
ji cêwa wîya nê dayînê. Li her halî, di dema xelaz bûnê istandina xizmet ên alîkarî a di nav hev nikarin
derman ên zêdetir - xencî bo alÎkarîya dest tê werdana ewlî – bo zarok dê destûr dayîn.
Naveroka nava forma wergerandina duxtor divê waha be: „wergerandin bo karê nasîn a ewlî bo alîkarîya dest têwerdana ewlî.“ Gel wêya duxtor divê sebebekî bo pêwîstîya fêr(hîn) kirin ên taybet
bêje û şiroveke kîjan jî nasîn ên duxtorÎya wî bo derman ên din (fîzyotêrapî, êrgotêrapî, gotin dermanî).

Li beşa alÎkarîya ewlî
Bi wê destûra wergerandinê dayîk ûbav dikarin bo yek ji beş ên me li Kevelaer anjî kleve serlêdan
bikin û zarokê xwe wek heyî anjî telefonî bidine nivîsanê, beşa Kevelaer bi giştî zarok ên navçe ya
başûrê derman dike zarokên bakÛrê navçehê ji alîyê beşa alîkarîyê li Kleve dênê derman kirin.
Li rûniştina derman a, karên nasînî nav beşî tê kirin, di encamên bi dest hatî besteyeka dermanî bo
zarokan dê çêkirin, ew beste ya bo rastîyê bo ajansa alÎkarîyê (kompanî ên bîme a tendurustîyê û
ajansên alîkarî ên asayîşî) tê şandin.
Dema rast bûna bernameyê xercî bo, xercÎ bo zemanekî dîyar bûyî de tê piştgîrî kirin. Dema kirina
kare nasînê bi wateya dû ketinê derfeta çê bûna zemanekî dirêjtir bo derman dikare.
Niha alîkarî û derman ê zaroka di esasa bernameya mirovî alîkarî û dermanî dest pêdike. Hemû sebeb ên alîkarî û dermanî ji alîyê xebatkarên me tê amade kirin, karên dermanî li beşa me da bi giştî
li ser pîya de kirin.

Li wî halî demak merc ên duxtôrî û civakî pêwîst bike, zarok dikarin li malê
jî bênê derman kirinê. Agahîn bi dayîk û bavên zarokan û kesên din kû
nêzîkî zarokê ne, di dermankirina zarok da roleka wana giring heye, her
weisa kû gotin û hevkarî gel duxtor an baxçeyi sawayan û rêxraw ên din
hevkar ên girîngin.

Çêkirina xercîyan
Xercê karê nasîna ewlî ji alîyê kompanî ên bîme ên tendurustî tê dayîn
ajansên asayîşî û kompanî ên bîme ên tendurustî li dayîna xercîyê gor alÎkarî ên din hevbeşin.

Proseya alîkarîyê dokûmentarî dibe
Dosye yek li seretayê derman de çê dibe. Ew dosye ye bi naveroka agahî ên
derbaz bûyîya nexwaş, bi dest hatî ên dermanî / fêr(hîn) kirin,agahî ên dermanî, rapor û dosye ên karê nasîna ewlî gel agahÎ ên din ê bi dûketin li
dema encam dayînê ye û piştî xelas bûna karê nasîna davî tê girêdan.

Davîya dest têwerdana ewlî
Destûr ên cûr be cûr hene, kû dibine sebeba bi davî hatina dest tê
werdana ewlî, wekû:
• Gihêştin bi amancên davî
• Pejirandina zarokan li baxçeyê sawayan a jêr alîkarîyê (baxçeya
sawayana yek girtî, baxçeya sawayan a fêrkirin ên taybet baxçeya
sawayana gotin dermanî
• Destpêka sersala xwendewarîyê zarok
• Xwestîna dayîk û bavên zarok ji bo bi davî hatîna dest têwerdana ewlî

„ez bi hinek sebeban zarokan ji odeya
duxtorîya xwe bo beşên alîkarî ên ewlî
dişînim. Gelek cara, ewana hewce mendin
kû rêyeka rast bo wana bê nîşan dayîn.“

Xebatkar û pêdawîstî ên beşa me

Hûnê li vîra hest bi asayîşê bikin
„pêncşeme roja bi dilê mine, çimik
diçime beşa

Bo dilnîyayî ji serkeftina derman ê navbeşê qundax û zarok an, grupek ji
xebatkarên hêja her weisa xanî ekî kû hemû diştê wê heye cem meye.

Dest têwerdana ewlî, ez bi wan karên kû
ewana dikin
Gelekı kêf xweşim, rîta gelek cara bi
minre dêje,
we bi rastî ewa gelekı baş bi cî anîye, û

Xanî ên me
Gelek odeyên me hene kû bi avayekî gelekî baş kû bo her cûre alîkarîyê û
derman an hatîye çê kirin. Ew odeyana ji alîye hemû xebatkaran ve tê bi
kar anîn ji bo garantî ên baş ê rêxistinî, li her odeyekî de bernameyek a
zemanî heye

ewajî.“
Odeyên jêrê di destê medane:
• Odeya qundaxan gel text ên dermanê
• Odeyên dermanî yek kesî gel pêdawîstî ên din wekû gola avê a lîstika
topê
• Odeya derman ên hundur (revan) cûleyî / odeyên sporê
• Odeya lîstoka
• Odeya rehetî
• Odeya xebatê
• Odeya gote bêjî

Xebatkarên me
Mirov ên kû li navenda dest têwerdana ewlî a navçeya Kleve dixebitin ewin:
şarezayên perwerdeyî (taybet), physiotherapists, ergotherapists, şarezayên
gotin dermanî, duxtor êkî şareza ê zarok an, psychotherapist ek û xebatkarên ofîsê.
Ew şarezayîyana wekû beşên hewceyî bo pêşkêşkirina, ‚xizmet ên alîkarî ên
tevlîhev‘ tênê nas kirin û endamên xebatkar şarezayê buwar ên cûr be cûr
in wekû nasîna wateyên Bobath û Vojta, yekgirtin ên hestê, dernanê tasa
serî, dermanê sîstêmatîk ên malbatî, dermanê dev û xwarîna xwarinê û
diştên din.
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Rêza taybeta me ji bo xebata tîmî heye
Tîma hundurê her beşê ji bo axaftin gor hewceyîya takî a her zarokan û her weisa mijar ên bisporî, mijar ên rêxrawî û wekû
wana, di her hefteyê carekê hevditin çê dikin, xebatkarên her dû beşan ji bo çê bûna rûniştina giştî a tîmê di her mehê carekê
li dor hev bicivin.

Xebat gel pêşkêşkar ên din a xizmetê di nav qanûna medaye
Her kes ji duxtor ên zaroka kû gel navenda dest tê werdana ewlî hevkarî yê dikin, di her salê sê cara serdana beşê dike takû gor
dermanê zarok an bi axife û mijar ên têkel bi pêşketîn anjî problem an û çê bûna dermanên din diaxifin.
Me peywendîya nêzîk a xwe xwedî kirîye û gote bejî gel baxçeya sawayan a yekgirtî/ taybet û baxçeya sawayan ên taybet bo
gotin û ziman dermanî kû gelek zarok biştî xelas bûna derman bi destê me li wêderê ne, em wan a bi hêz dikin her weisa em
gel baxçeya sawayan a serekî kû zarok ên jêr alîkarîya beşa me dibe kû li wir bin peywendîyek a meya nêzik heye.

Gel ewana bo navend ên malbatî, beş ên alîkarîya ciwanan, navenda şêwirmendî a malbata SPFH,û navend ên din kû bo malbatan alîkarî ên din pêş kêş dikin, peywendîya me heye. Em her weisa geş navend ên asayîşî û komîteyên karnasî a wan peywendîya me heye.
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Fêr(hîn) kirin ên taybet

Dîtina take kesek wekû gişt
Fêr (hîn) kirin ên taybet beşek ji fêr (hîn) kirina ne kû mebesta wan perverde kirin, alîkarî û fêr(hîn)
kirin a zarokên kû rewşa mezin bÛnê dane kû merc ên giran dane. Mebesta wan fêr(hîn)kirina na li
ser ew kesan e kû gîroyê nedurustî ên bedenî, rûhî / fikrî, hest kirin, zimanî, dilxweşî, anjî komelayetî
ê dane anjî / ji kêm endamîyê tuşî azarî û ezaw dibin.
Li navenda dest tê werdana ewlî, fêr(hîn) kirin ên taybet ê zarok ên kû negihîştine temenê
xwendewarîyê,lê ji alîyê duxtor her wek mirovê kû tûşî nedurustîya mezin bûna bedenî, rûhî, hest
kîrin anjî dilxweşîyê ne anjî gîroyê kêm endamîyê hatine nas kirin, piştgirî dike.

Amanc ên fêr(hîn)kirin ên taybet
Amanc a fêr(hîn)kirin a taybet han dan a zarok û malbata wîya bo eşkere kirin a tıwanayî û hêz ên
nedıyar ê wane. Amanc ên giştî ê jêrê berçav ê meye:
•
•
•
•
•
•
•
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Pêşî girtina nedûrustî û tevlî hevî
Bi hêz kirina bara mayî bûna mezinîyê
Bilind kirin û pêşketina herî zêde a kesayetîyê
Bilin kirina hêz û tuwanayî bo encama gor esasa tebîeta nefsa xwe
Kêm kirina hêz a nedurustîyê
Girêdayî kirin bi civatê re
Baş bûna asta jîyanê

Xwedî kirin û derman kirin a tewaw têkel bi jîyana zaroka bûye û bi alîkarîya
dayîk û bav an kesên din girînge kû li jîyana zarok ê da rola wan heye, girêdayîne.
Rîya kû ev hevkarîya çê dibe dibe kû bê guhertin. her wekû, lîstin gel zarok
ên kû temen ê wan yeke bo mezin bûna wîya civatî gelekî girînge û alîkarî ên
pêwîst li grup ên biçûk da dê çê kirin. Fêr (hîn) kirin a take kesî û / an derman
ê duxtorî di esas a bernameya parastin ê kû rêkeftîn a beş ên şareza û pisporî
da dikeve, tê kirin.

Navçe ên xwedî derketin û rîyên xwedî derketinê
Esas a made ên fêr(hîn) kirin ê rê û wateyên dermanî ê taybetin û navçe
ên xwedî derketin ên jêrê tê bikar anîn:
•
•
•
•
•
•
•

Alîkarîya fêr(hîn)kirin a taybet bi rîya lîstîn ê
Rêzdarî a civatî – hest î û dilxweşî, hêz a tekilî, kiryarê karîger
Bi re hatina gel jîyana rojane, serbixweyî û biryar dayîn
Şarezayî ên naskirî
Fêm kirin û bi rêxistin
Xwedî derketina mezin bûna rûhî û cûlanewî
Şarezayî culaneweyî ê nazik û ne saf, hevsengî û hêz û xweragirî

•Ji bo me pır girînge kû di gel beşdarîya dayîk û bav sebeb ên take kesî di
nava mala zarok da bicivînin û jîyana rojane berew baş bûnê bibin. Ev
girîngî dayîna bo malbatê, serkeftina dermanî û alîkarîya kû hatiye dayîn
bi destê me garabtî dibe. Serkeftin tenê girêdayî bi baş bûna kiryarên
karîger nîne, lê peywedî girtina dinava dayîk û bav gel zarok tê çê kirin jî
dest têwerdan dike.
Rê ên cur be cûr ji alîyê me tê bi kar anîn:
•
•
•
•
•
•

Culaneweyî esasî
Hîn bûn gel lîstok an
Hîn bûn ên nazik
Alîkarî ên fêm kirinê
Pêşketin a zimanî / alîkarîya zimanî
Alîkarî bo pêşketina civakî û serbixweyî

Fîzyotêrapî

Culandina endama
Kelima fîzyotêrapî (dermanê dirûnî) ji kelîme a yunanî „physikos“ hatîye girtin. Kû bi wateya
girêdayî bi siruşt“ anjî „cesteyî“. Derman ê dirûnî cûrek derman e kû bo kes û cesteya wî li her dû
rûyê kû rawistayî û têkoşer girêdayî dibe.
Li rastîyê de, hemû zarok ên kû li metirsîya dereng mezi bûnê dane divê bênê Fîzyotêrapî kirinê:
• Zarok ên kû tûşî dereng mezin bûna cesteyî, ruhî û hesteyî ne
• Zarok ên kû tûşî tevlîhevbûna mezin bûna mezin bûn ê û culaneweyî ne
• Zarok ên kû dereng tê digejin û fêm dikin
• Zarok ên kû tûşî kêm endamî ên cesteyî û ruhî bûne

Amanc ên fîzyotêrapî ê
Amanca derman ê zarok a bi rîya dermanê dirûnî bi destê dayîk û bavan hatîye civînê û bi destê
grûpa nav beşî, bi bûyîna duxtorek pisporê fêr kirinê û nasgirîyên dermana tê gote bêj kirin, amanca
dirun dermanî amade kirina serbi xweyî li jîyana rojane a zaroka ye.

Navçe ên xwedî dernketin û rê ên dermanê
Li rûniştin ên derman bi rîya fîzyotêrapî zarok bi rîya meşqa lîstika alîkarî
tê dayîn. Di serî de em ji bo xwedî derketina mezin bûna şarezayî û culaneweyî a nesaf a blind a zarok û her weisa pêşve çûna ruhî û culaneweyî emê
dest pê bikin, bi wê wateyê kû karîgerîya herî zêde kû em li pêşketîneka
waha da dikare cem me hebe. Mêjî ê zarokan hê negihîştîye û bi wî esasî
em dikarin bi rîya dermana bi amanc dar, bigêjine serkeftin ên zor.
Li fîzyotêrapî ê de, amanc li ser zarok û şarezayî ên take kesîya wî be û ew
şarezayî ya bi rîya heşyarî bo colanewe tênê bi hêz kirin. Culanewe û tişt ên
cûr be cûr bo handana pêşve çûyîna cawa karekî dayîn û kiryara cestehîya
zaroka eme amade.
Li dest tê werdana ewlî, fîzyotêrapî li ser navöe ên jêrê rawistaye:
•
•
•
•
•
•
•

Şarezayî ên culaneweyî ên nesaf
Şarezayî ên culaneweyî gelekî baş
Heşiyarîya cesteyî
Balans
Beramberî
Şarezayî a culaneweyî dev
Serinc xistin ser

pêşkêş kîrina şêwirmendî û rê nîşan dayîn bo dayîk û bav an, beşek a
griring li dirûn dermanî ê daye. Physiotherapist gel dayîk û bav an re
peywendîyek a nêzîk daye xal ên bi nirx kû li jîyana rojane de bi hêsayî
mirov dikare bikar bîne wana hîn bike kû ewana jî bi karibib bo pêşve
çûyîna zarok an alÎkarîye bidin.
Rê ên jêrê wek beşekî jî fîyziotêrapî ê li navenda dest tê werdana ewlî tê
bikar anîn:

„keçika me sara niha 2 salîye û bo
sendroma davn hate dinê .
Ewa ji 3 salîya xwe de, gel wêya me ser
lêdana
Navenda dest têwerdana ewlî kiriyê. Me li
wê derê alîkarîyeka pir
Ji xebat karan de dît û bi me nÎşan dan kû
çawa dikarîn bi rîya
Lîstokên bi karîgerîyeka baş li ser keçika me
bi dest bînin.
ew tiştê kû bo me gelekî girîng bû ew bû
kû hemû bi dilxweşî cawa pirsên me didan
û carna hest a me waha bû kû em jêr
xwedî derketîna rûhî bûn .

• Dermanê demarî – fîzîyolojîkî gel bikar hênan ji wateya Bobath
anjî Vojta
• Meşq ên culaneweyî rûhî
• Fêr(hîn) kirin ên hestî
• Şarezayîên culaneweyî dev
• Xebat a cesteyî a dermanê tasa serî
• Henase dermanî

dest tê werdana ewlî, baverîyek bi xwe da
me kû , ji bo
bi rê çûna gel kêm endamîya keçika delala
me hewceyî ya me bi wê hebû.“
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„Hûra, ezê havîn ê biçim medresê .
Bedaxewa nikarim serlêdana navenda dest
têwerdana ewlî bikim.“

16

ÊrgoTÊrapî

Hest kirin – dest lêdan- bi rê de birin
Êrgotêrapî ji kelîme a yûnanî a „ergon“ hatiye girtin û bi wateya „xebat, têkoşan, karê destî, kar û
kiryar“. êrgotêrapî rîyeka têkoşîn dermanîye, ji ber wêya kû divê nexwaş xwe her wek destûra
duxtor biculîne.
Êrgotêrapî gor zarok ên kû bi mijar ên jêre ve girêdayîne tê bikar anîn
•
•
•
•

Dereng mezin bûna cesteyî,ruhî û handanî
Tevlîhev bûna biçûk û mezin li şarezayî ên colaneweyî
Tevlîhev bûna yek girtin ên hesteyî
Kêm endamî ên cesteyî û rûhî

Amanc ên Êrgotêrapî ê
Xebat ên nasînî bo êrgotêrapî û amanc ên derman dayîk û bav û duxtor kû zarok şandine, tê kirin.
Amanc ên dem dirêj garantîya gehîştîna destê zarok bo serbexweyîyeka zêdetir li hemû buwarên jîyana rojane, pêşve çûyîn û baş bûna şarezayî ên colaneweyî, hur û gir, beramberî fêm kirin, proseya colaneweyî hesteyî û pêşî girtin ji tevlîhevbun ên din ber hev digre.

Navçe ên xwedî derketin û rê ên derman kirin
Êrgotêrapî derman kirineka giştîye, her wekû pêşve çûyîna gîştîya wî, wekû pêşve çûyîna
civakî,handanî cesteyî, ruhî tênê lê kolîn kirin ê.
Ew derman kirina bi rîya girîngîya lîstin, jîyana rojane û hÎn bûn ên pratîkî tê dikoşe kû zarok hîn
bûn ên kû bi dest anîye di mercên din a jîyana rojane bikar bîne.
Ew derman kirina dikare wekû miar ên jêrê bibe:
• Kirina xebat ên rojane
• Colanewe
• Lîstin
• Xebat ên destî
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xebat gel dayîk û bavan beşeka giring a wê dermanîye. Dayîk û bav li pey hev tevlî meşqan dibin û
şêwaza bikar anînaq derman li jîyana rojane wanara tê nîşan dayîn, û gel mıroven din kû li jîyana zarok
da grîngin peywendî tê girtin, û ewa bi vê wateyê ye kû em gel baxçeya sawayan û rêxistin ên din kû
zarok lî wanderna heye, bi şêwazekî rêzkirî li peywendîyê dane.
Şêwaz ên jêre li êrgotêrapî ê dene bikar anîn:
•
•
•
•
•
•

Derman ên yek girtî ên hesteyî
Şarezayî ên nazik ê colaneweyî û meşq ên nivîsan
Hîn bûna bi rîya fêm kirin a dîtîn bi çavan
Han dan a esasî
Meşq ên hîn bûn ji bo ûn ji bo serinc dan
Hîn bûna serbexweyî

Li duxtorîya zarokan, derman a yekgirtûyî a hesteyî, kû li ser esasa baverîya Jean Ayres‘ hatiye danin
esasa derman kirin a şêwazên din ê dermanî çê dike. Ew derman kirina li ser esasa pêşve çûyîna demara rawistaye. Yek girtûyıya hesteyî bi wateya fêm kirin, kirin û cawdayîn li beramber bi hander çêbûyı ya
bi siruştî anjî cesteya me, em agahîyan ne tenê bi rîya çav(dîtin), guh (bihîstin), boz (behn kirin), ziman
(tam kirin) distînin lê agahîyan bi rîya hest kirin (dest lêdan), colanewe, giranî , rewşa cesteyî (sıstema
handerên dirunî û dehlîzî) jî tê istandin. Karên bi amanc û planrêjbûyî tenê bi şêwazekî dênê kirin kû
sîstema navendî a demarî (CNS) handerên hesteyî bi rê ên baş be kirin.
Gel dermanê yekgırtuyî a hesteyî emê bi zarok re nîşan bidin kû bi çi şêwazekî gel sirûşt û cesteya xwe
peywendîyê çê bike. Takû ceste bi karîbe şêwaza caw dan bi hander a hîn be, ev dermana li meşqên
lîstinî wekû rîyeka esasî a şuxulandin a serê zarok tê bi kar anîn ji ber wêya kû ev meşqana handera zarok a zêde dike û li akam de pêşketin ê zêde dike, meşq ên colaneweyî û çawdêrî kirî kû gel hewceyên
zarok beramber bûye, bi şêwaza amanc dar li bernameyê de tê danîn, em ji amêr ên cûr be cûr (wekû
text xewa darda kirî, kilan, texteya eskeyt ê, dîyarê hevraz çûyîn) û xebat ên destî (wek koze çêkirin,
xebata bi daran re, şêwekarî û grafîkî) em bi kar dînin ta kû zarok derfeta hÎn bûna berfireh ji hander ên
hesteyî û peywendî dayîna bi wateyî ew hîn bûna na gel hevdû, bê dayîn. Bi taybet demak mijara ezmûn a dêhlîzî, handera demarî a endam ên hundur û dest lêdanê be gotin, zarok divê li mijara pêşketina
serbexweyî ê û hişyarî ya wî bê parastîn, ev derman kirina gel beş ên mezin bûna zarok an bi cîye û li
ser hêz û pêwîstî ên zarok serenc radigre.

Gotin dermanî

Ziman bi wateya yekgirtinê
Kelîmeya almanî a gotın dermanî ê „Logopädie“ ji kelîmeya yûnanî a „logos“ (kelîme) û „paideuein“ (perverde kirin) ê hatîye
girtin. Gotin dermanî li dest tê werdana ewlî gel wan zarokana ye kû bi sebeb ên kêmasî ên zimanî, dengî, gewrî, anjî fêm kirin
a gotinê tuwanayî a peywendîya bi sînor (wekû zimanî û bêzimanî) heye.
Demak zarokek bi tenê bikaribe xwe bi şêwazekî bo hevalên xwe bide naskirinê, hez li axaftinê neke anjî kêm bi axife û nikaribe dengên cûr be cûr derxîne anjî kelîme ên kû li 2 salî ya xwe de bikar danî kêmtir ji 50 kelîmeyî buye, ev zarok a dibe bê
xwedîkirin ê ta kû ji bo pêşve ketina tiwanayîya zimanî bê dilxweş kirin ê.
Gotin dermanî li mijar ên jêrê tê pêşkêşkirin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedurustîya axaftinî ( wek li ser ziman xeberdan anjî gotina dengên cuda wekû gotina yar bi cîhê kar)
Muşkîleya reste (wekû pişt serê hevdû nebûna kelîma) û / an rênus
Kelîme ên bê wate / an dıyar bûyî ê bi sînor
Baş fêm nekirin
Nedurustî di fêm kirin anjî bikar anîna dengî (wekû muşkîle di agadar bûn, gûhdarî kirin, nas kirina denga
nas kirina jimareya bey hev anjî kelîme)
Dereng pêşketîna zimanî/ nedurustî di pêşketina zimanî
Nedurustîya gewrî anjî dev / xorin/fir kirin
Baş ne axaftin (tir bûn, zu xeberdan), nebaşîya deng (wek dengê hêdî), rhinophonia û rhinalalia (dengê li boz da)
Muşkîle ên axaftin li akama vekirî bûna lêv anjî dev
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Amanc ên gotin dermanî
Bi hevkarîya duxtor an, derma nasan û fêr kirî an, amanc a dem dirêj a gotin dermanî bi şêwaza çê
bûn anjî baş bûn a muşkileyan / kêmasî bi akam peywendîya hêsa a komelayetî û pêşve çûyîna
jîyanek a baş hatîye şirovekirin ê.
Amanc ên taybet her wekû:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bi hêz kirin a endam ên dev û sifet bi navê endam ên pêwît bo axaftinê
Reform kirina xwarin û firkirin an
Piştgîrî bo pêşketina axaftinê, dilxweşkirina şarezayî a çê bûyî fêm kirina axaftina
Baş kirina bi ziman anîna kelîma, kêm bûna baş negotin
Zêde bûna kelîme ên ne dîyar / anjî dîyar
Pêşketina renûsî û baş bûna çê kirina reste
Pêşketina fêm kirin û baş axaftin / zêde bûna serinc dana deng
Kêm bûna dereng pêş ketina zimanî / kêmasî ên pêşketina zimanî
Hîn kirina peywendî ên rasteqîne kirî bo zêde bûna şêwaz ên bi dest anîna ziman bo
arokan(pêşketina tiwanayî ên peywendî û pratîkî)
Çê kirina iêwaza axaftinê (çê kirina katbendî axaftinê)
Kêm bûna alozîya deng (çê kirina henase kişandînê )
Çê kirina bikar anîn a eşaret a, rewşa sifet û cest
Şêwir kirin gel dayîk û bav(alîkarî bo pêşketina zimanî gel fêr bûna kiryarê peywendî a taybet,
rê nîşan dayîn bo çawa bûna şêwaza meşqê li malê)

Navçe ên xwedîderketin û şêwazên derman
kirin
Gotin dermanî li ser pêşketina zaroka pır girîngî dide û bernameya
dermanî li esas xebat ên naskirin her weha pirsyarî ji dayîk û bav rawistaye. Derman kirin gel bikar anîna meşqên lîstîkî û tevlî kirina zaniyarîya
zarok tê encam dayîn. Beşeka girÎng li gotin dermanî, hevkarî gel dayîk û
bav a ye, dayîk û berdewam li derman kirinê dêne tvlî kirinê û şêwaza
derman kirin ê li jîyan a rojane bi wana tê nîşan dayîn. Peywendîya nêzîk
û rêzkirî di nava mirov an têkil bi zarok (wekû dayÎk û bav galk û pîrk an,
baxçeyê sawayan,derman nas û duxtor) tê xwedîkirin takû alîkarî ên baş
kû pêwîst dike bi amade kirina hewcehÎya zarok li wê demê dîyarê, bê
garantî kirin.
Şêwazên bikar anî bo gotin dermanî wekû mijar ên jêrê ne:

„Di serî de berasti nizanibûm bo çi kûrê
me pêwîsî bi
Dest tê werdana ewlî dikir lê divê ez bi
zimanê xwe bînim kû
Piştî derbaz bûna çend meha, patrik
gelekî baştîr diaxifî û bi rastî
Gelekî baş li ser dest û pîyên xwe
diculîya bi wî halÎ ew diştêk kû gelekî
Serinc rakêş bû, ew bû kû ewa pır baver
mend bû û gor rewşa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bi ziman anîn
Dermanê taybet bi kiryarê endaman
Dermanê taybet bi dev, xwarin û firkirin
Dermanê derengî/ nedurustîya pêşketina zimanî
Hîn kirina kelîmeyan
Hîn kirina fêm kirina dengî
Dermanê luknet/ zu xeberdan
Deng dermanî
Hîn kirina baş bûna demaran
Peywendî ên rasteqîne kirî

Ruhî û cesteyî pir şa bû, bi vî halî dest tê
werdana ewlî bo
Me pır bi qîmet bû.“
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Ji me xwedî derkevin!

Alîkarîya beramber
„Förderverein Frühförderstelle für den Kreis Kleve e.V.“, civata xwedî derketîna navenda dest tê werdana ewlî li sala 2001 hate damezirandingor esasnameya wê navendê, amanca wêya pêşkêşkirina alîkarî ên malî û ruhî bo navenda dest tê werdana ewlî ye, her
wekû, li havîna sala 2007 nasandina „xizmet ên alîkarî a di nav hev damezirandina sîstemeka kampyutêrek î kû xwedîye anvendên
karî bo hemû xebatkarane, danî, ji wêderê kû em bi tenê nikarîn beramber hemû xercî ên mijara jôrê derkevin navenda alîkarîye
dest bi kar kir bi alîkarîya wana bû kû me pêdawîstî ên bo karê nasandinê amade bikin xercîyê wan pêdawîstîyana bo 2 ezmûn ên
nwe pêşketineka ET6-6 ( ji 6 mehî heya 6 salî ) û WET (Wiener Entwicklungstest an ezmûna pêşketina vîyen ji 3 heya 6 salî ) 4 jimareyî
bû bêyî alîkarîya vê navendê me nikaribûn evan pêdawîstîyana amade bikin.
Gel xwedî derketin bo tiştên ewlî,navenda alîkarîyê bo zext û perîşanîya zarokan û malbat ên wan kû hatîne beşa me ji alîyê wan bi
mere di nav datîne û ji yekgirtina wana xwedî derikeve, alîkarîya ma bikin kû em jî alîkarîya we bikin û bibine yek ji endame navendê,
daxwazîya endametîyê hêsaye – tene forma pêva tijî bikin.

Alîkarîya aborî a rastexo
Ji wê derê kû navenda dest tê werdana ewlî rexizstineka azad e, hûn dikarîn bo me bi şêwaza alîkarîya rastexo, xwedî
derkevin,demak hûn bixwazîn dosyekî li beramber alîkarîya aborı ê bistînin bi dilxweşî eme wî karî were bikin.
Agahî ên bankê : Frühförderstelle für den Kreis Kleve gGmbH
Verbandssparkasse Goch - jimare hesaw.: 240846 - Sort code: 32250050
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