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 لكي نقدم لكم أعلى مستوى من الخدمات ولتحصلوا  
على النتائج التي تتوقعونها , فإننا نبدي اهتمامنا بحالة

 المريض وإمكانية عالجه في المعهد , يدرس الفريق  
الطبي التقارير الطبية المرسلة لنا , وبعدها يقيم الحالة

لتأهيل وما هي النتائج اذا كانت مناسبة ل
المتوقعة من هذا التأهيل .

 قبل استقبال المريض يحتاج الفريق الطبي الى تقارير  
كاملة عن مسار المرض أو االصابة ووصف  كامل عن

حالة المريض الحالية من ناحية امكانياته على الحركة  
ومدى استطاعته االعتماد على نفسه من ناحية األكل

واألعمال اليومية والكالم .

 في حال قراركم العالج في معهدنا ستحصلو على رقم
 هاتف موظف قسم المبيعات والذي سيبقى دوماً على

 اتصال معكم لترتيب االستقبال

 وهذا الموظف سيكون هو المسؤول عنكم خالل فترة اقامتكم
 في المعهد , وسيجيب على استفساراتكم , ويقوم الموظف

 بترتيب االستقبال عند وصولكم ونقلكم الى المستشفى او الفندق
 باإلضافة الى ترتيب بعض الرحالت السياحية في أنحاء

 جمهورية سلوفينية مثل بحيرة بليد الخالبة وكهف بوستوينا
 العجيب , ومن هنا يمكنكم زيارة مدينة فيينا وسالزبورغ في

 النمسا أو مدينة
 البندقية في إيطاليا وبعض المدن األخرى في أوروبا .

  



تعرَّف على برنامج التأهيل
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 في يوم استقبال الطفل المريض يقوم فريق العناية
 بتجهيزه ومن ثم يتم فحصه من قبل الطبيب األخصائي
 والذي بدوره يدون جميع المعلومات من األهل والمتعلقة
 بحالة الطفل , ومن ثم يصف العقاقير واالدوية الالزمة
 التي يحتاج لها وبعد ذلك يجهز برنامج التأهيل ويحدد
 أوقات العالج , واذا دعت الحاجة يوصي الطبيب بمزيد

 من الفحوصات والتحاليل .

 وفي اليوم التالي يبدأ الطفل بمعاونة األهل برنامجه العالجي
 , حيث يتم العالج بشكل فردي مع الطفل وبشكل جماعي في

حمام السباحة

 يجتمع فريق من المختصين مرتين في األسبوع ليتبادلوا
 المعلومات عن قدرات ومشاكل الطفل المريض للتوصل

 ألفضل نتيجة للعالج .

 يقدم الطبيب األخصائي جميع المعلومات المتعلقة بالبرنامج
 الشامل للتاهيل واقتراحات لتزويد الطفل باألجهزة الطبية
  المساعدة المناسبة مثل الدراجات , الكراسي المتحركة ,

ايات واألطراف الصناعية اذا تطلب األمر .  المشَّ

 من خالل برنامج التأهيل يتعرف االهل على كيفية التعامل
 مع حالة الطفل وكيفية معالجته بعد خروجه من المعهد

 باإلضافة الى تعليمهم طريقة تركيب وخلع األطراف
 الصناعية واألجهزة الطبية المساعدة  , ويتعلمون أيضاً
 طريقة العناية بالطفل وباألخص منع حدوث التقرحات
 السريرية للطفل والوقاية من أي عدوى محتملة , ويتم

 تعليمهم على الطريقة الصحيحة لإلطعام وإخراج
 الفضالت وكذلك استخدام الحمام والحفاظ على نظافة

 الفم واألسنان باالضافة الى طريقة تفريغ المثانة بواسطة
 األنبوب . وكذلك تدريب األهل على المحاولة لتأهيل

 الطفل المريض لالعتماد على نفسه في أعماله اليومية . 



 فريق من الخبراء جدير بالثقة
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 فريق األخصائيين يتكون من الطبيب  متخصص في
 العالج الطبيعي والتأهيل ,  الممرضة , المعالج الطبيعي

 , المعالج الوظيفي , , أخصائي نفسي , معالج الكالم
 والنطق  , العامل االجتماعي , المعلم , مهندس األطراف
 الصناعية ومسؤول التغذية . واذا دعت الحاجة الستشارة
 احدى األطباء األخصائيين مثل طبيب األعصاب , طبيب

 جراحة العظام  , طبيب أخصائي أنف أذن حنجرة ,
 وأخصائي في الجهاز الهضمي والمسالك البولية وغيرهم

 إن من واجبات الفريق الطبي تطبيق برنامج العالج واعادة
 التأهيل الذي سبق وأن أعدوا له خطة تحت

إشراف الطبيب األخصائي .

 تخطيط برنامج إعادة التأهيل يساعد أفراد الفريق الطبي
 للعمل بشكل منسق ومتكامل مع الطفل .

 يشكل الطفل وأهله عنصراً أساسياً داخل فريق التأهيل , حيث
 أن األهل يعرفون حالة الطفل كما أن الطفل يثق بأهله , ولهذا
 يكون في غاية االهمية تعاون األهل مع األخصائيين للتوصل

 الى أفضل نتيجة إل عادة تأهيل الطفل .

 خالل العالج يكون األهل على اطالع دائم على
  المعلومات المتعلقة بمرض و نتائج عالج الطفل .



 برامج التاهيل
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 األمراض الوراثية واألمراض المكتسبة واالصابات تترك
 آثاراً كبيرة على المريض فلهذا يجب التعامل معها
 بالتخطيط ووضع برنامج خاص للعالج والتأهيل .

 منذ عام 1986 يتعامل قسم األطفال في المعهد الجامعي
لتأهيل سوتشا مع هذه الحاالت   ل

 يتعامل فريق من الخبراء ذوي الخبرة العالية في مجال
 العالج والتأهيل الشامل مع األطفال من عمر عدة أشهر

 حتى 15 عاماً والذين يواجهون مشاكل في الحركة أو
 اإلحساس أو الكالم أو اإلدراك بسبب المرض أو اإلصابة .

 برامج العالج والتأهيل الشامل لألطفال الذين يعانون
تالية  : خلل بالنمو , الشلل الدماغي ,  من األمراض ال

 التشوه الخلقي في فقرات العامود الفقري , التشوه الخلقي
 باألطراف , اصابات الدماغ الناتجة عن الحوادث ,

 اصابات النخاع الشوكي باإلضافة الى األمراض المتعلقة
 بالعضالت واألعصاب .



       العناية والجودة
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 يشتهر معهد التاهيل – سوتشا بالعمل الجماعي خالل
 التعامل مع المرضى ذوي االحتياجات الخاصة , فالفريق
 الطبي يدرس حالة المريض ومن ثم يقرر طريقة العالج

  المناسبة لكل حالة على انفراد .

 العاملون في المعهد الجامعي يحرصون على تقديم جميع
 وسائل الراحة للمريض مما ينعكس بااليجاب على المرضى

 ومثال على ذلك  مقولة أحد المرضى من جمهورية مصر
العربية

”جميع العاملين يسعون إلعادة االبتسامة 
 على وجه المريض “

 يتعامل معهد سوتشا سنوياً مع 15000 مريض خارجيين و
1800 مريض مقيمين

 كما أننا نفتخر بأن كثير من المرضى األجانب يثقون بنا
 ويطلبون العالج في معهدنا وهم من الكويت , قطر , مصر ,

 , ليبيا , ألمانيا , روسيا , البوسنة والهرسك
 كرواتيا , كازاخستان ودول أخرى .

 نتيجة للعمل الدائم لتطوير مستوى العالج والتأهيل فقد حصل
المعهد على شهادات تقدير واعتماد

 ( ISO 9001:2008 ) و ( DNV ) وكذلك شهادة اعتماد 
 مقدمة من المركز األوروبي للعلوم واألبحاث , جميع هذه

 الشهادات وضعت معهد التأهيل سوتشا بين أهم
 مراكز التأهيل في أوروبا .
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في المعهد الجامعي للتأهيل – سوتشا    مرحباً بكم 

 نرحب بكم ونشكركم على اختياركم للمعهد الجامعي
 لتأهيل المعاقين في جمهورية سلوفينيا – سوتشا

 معهدنا يسمى سوتشا نسبة إلى النهر ذو اللون الزمردي 
والذي ينساب بين جبال األلب .

 وكما النهر يجري ويتغلب على جميع العوائق في طريقه
 حتى يصل الى هدفه , فإن خبرائنا بعلمهم وخبرتهم

 وتشخيصهم للحاالت وعالجها يبحثون عن الطريقة التي
 يوصلون بها المرضى ذوي الحاجات الخاصة الى حياة

مستقلة يعتمدون فيها على أنفسهم .
  

النتائج اإليجابية لمعهد التأهيل في مجال الطب
 الطبيعي والتأهيل هي حصيلة التطوير الدائم والمستمر 

 منذ العام 1954 .

 إلتزامنا في تطوير برامج التأهيل عبر السنين أدى إلى
 ازدياد كبير في مجال الخبرات .

 نجاح برامج التأهيل هو نتيجة العمل الجماعي بالتعاون
 مع أخصائيين التشخيص وأخصائيين المعدات العالجية

فضالً عن إستخدام األجهزة اآللية في المعهد
  أو العالج عن بعد .

 
 مركز األبحاث العلمية في المعهد يسعى دائماً على
 تطوير هذه األجهزة والمعدات التي تستخدم بإشراف

  الفريق الطبي .

 نحن ندرك أن االجهزة الطبية المساعدة هي عامل أساسي
 في تأهيل األطفال  لتكون عوناً لهم على القيام بأعمالهم

 اليومية . لهذا يقوم فريق من األخصائيين في مجال
 االجهزة الطبية المساعدة بالتعاون مع أهل الطفل والفريق

 الطبي بايجاد األجهزة الطبية المساعدة التي تتناسب مع
  كل حالة على حدة .

 بإمكان المريض أن يقيم لعدة أيام في شقة خاصة تسمى
 ( المنزل الذكي ) والمجهز بأحدث األجهزة

 التكنولوجية التي تساعد المريض على اقامة مستقلة 
 يعتمد بها على نفسه مما يمكن المريض أن يتعرف على

االجهزة التي تناسبه
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