
 پزشك تا چه حد میتواند به كودك چند معلولیتی كمك كند؟
وجود  تواند فقط در صورتشود، بنابراین پزشك معموالً میوجود معلولیت كودك هرگز كامال معالجه نمی

  .پزشكی به كودك چند معلولیتی كمك كند  مشكالت

شود صرع است. صرع وقتی یكی از مشكالت پزشكی كه برخی اوقات مربوط به چند معلولیتی كودك می ●

كند. این كودكان باید درمانهای پزشكی را برای كنترل صرع افتد كه كودك غش یا تشنج میاتفاق می

 دریافت نمایند.

به دلیل اینكه كودك چند معلولیتی دشواریهایی در حركت، وضعیت و عضالت مورد استفاده برای تنفس  ●

 و سرفه كردن دارد، مشكالت تنفسی ممكن است رخ بدهد، این مشكالت نیاز به درمان توسط پزشك دارد.

الگوهای مناسب كودكان چند معلولیتی اغلب دشواریهایی در تغذیه دارند و ممكن است رشد كندی در  ●

خوردن داشته باشند. به همین دلیل ممكن است قادر به خوردن غذای كافی و مورد نیاز خود نباشند و حتی 

از سوء تغذیه رنج ببرند. هر كودكی كه سوء تغذیه داشته باشد باید به كلینیك یا بیمارستان برای مشاوره 

 پزشكی مراجعه نماید.

ممكن است كانتراكچر )كوتاهی عضالت( داشته باشند، بعضی اوقات برخی از كودكان چند معلولیتی،  ●

گیرد، اما الزم است قبل از چنین كاری های شدید عضالت مورد استفاده قرار میجراحی برای اصالح كوتاهی

 به دقت فكر كنید و با یك متخصص مشورت كنید.

تواند تشخیص بدهد كه آیا باید یاگر یك كودك چند معلولیتی مشكل بینایی داشته باشد، یك پزشك م ●

داند كه چه كارهایی باید برای بهبود دید كودك دید چشم كودك بررسی شود یا خیر. همچنین پزشك می

 انجام شود.

د كه آیا باید تواند تشخیص بدهاگر یك كودك چند معلولیتی مشكل شنوایی داشته باشد، یك پزشك می

ودك او را تواند در صورت لزوم برای بهبود شنوایی كن پزشك میشنوایی كودك بررسی شود یا خیر. همچنی

 به متخصصین شنوایی ارجاع دهد.

 

رای هر مشكل تواند كودك چندمعلولیتی را معالجه كند، اما باید ببنابراین بخاطر داشته باشید پزشك نمی

 پزشكی كه كودك دارد از پزشك كمك گرفت
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