گروه کاردرمانی آسکی ذھن

مادر کودک  ۴ساله ای حين مصاحبه اش با کاردرمانگر اينچنين میگويد":اين بچه خيلی کنده ،سرعت انجام دادن
کارھاش خيلی پايينه ،ھمه ميگن چرا اين بچه اينقدر دست و پا چلفتيه .با اسباب بازيھاش نميتونه بازی کنه و بی
ھدف به اونا ور ميره" .در ارزيابی به عمل آمده متوجه میشويد که عالوه بر اعتماد به نفس پايين ،اين کودک به
طور به مداوم در بين کار يا بازی مکث کرده و نياز به فکر کردن دارد ،شما يا ديگران را نگاه میکند تا ببيند
چگونه فعاليت خواسته شده را انجام میدھيد و زمانی که اسباب بازی يا فعاليت جديدی در اختيارش میگذاريد،
نمیداند چگونه با آن بازی کند.به نظر شما علت چيست؟ چه ارزيابی ھای ديگری نياز است؟چه اھدافی برای جلسات
کاردرمانی ذھنی اين کودک در نظر ميگيريد؟چه مداخالتی در نظر خواھيد داشت و چه مشاوره ای به خانواده
خواھيد داد؟

کودک  ٣ساله ای با تشخيص ) CP spastic(diplegicاز  ۶ماه پيش در بخش کاردرمانی جسمی پذيرش شده
است و ھم اکنون در مرحله چھاردست وپا ) (crawlingمیباشد.آبريزش دھان دارد و اغلب ساعات بيداری اش را
مشغول بازی با اسباب بازيھا با ترجيح اسباب بازی ھای سفت و سخت میباشد .پدر کودک اصرار دارد که جلسات
کاردرمانی ذھنی نيز برای فرزندش تنظيم شود ولی مادر کودک معتقد است که در حال حاضر فقط جلسات جسمی
کودک به طور منظم پيگيری شود تا مايلستون ھای حرکتی بعدی ،ھرچه زودتر کسب گردند .نظر شما چيست؟ آيا
ارزيابيھای ديگری نيز مورد نياز است؟ چه اھداف،مداخالت و مشاوره ھايی ميتوانيد ارائه دھيد؟

کودک  ۵ساله ای با تشخيص اتيسم )سطح (١به مرکز کاردرمانی ذھنی ارجاع داده شده است.مادر کودک طی اولين
مصاحبه با نگرانی شديدی ،بزرگترين دغدغه اش را خودتحريکی جنسی کودکش قلمداد میکند.عالوه بر اين طی
ارزيابی کودک متوجه میشويد که کودک فوق حين راه رفتن پاھايش را محکم به زمين میکوباند) (stompingو
حين بازی يا فعاليت ھای ديگر نيز بيشتر تمايل دارد اشيا سنگين را ھل دھد ،بلند کند يا پرتاب نمايد.علت چيست؟
چه سؤاالت و ارزيابی ھای ديگری نياز است؟ چه اھدافی برای جلسات کاردرمانی ذھنی اين کودک در نظر میگيريد؟
مداخالتتان را به چه صورتی پيش میبريد و چه مشاوره ای به خانواده خواھيد داد؟

کودک ٧ساله ای به علت پايين بودن فاحش نمرات و ارزيابی ھای درس ديکته نسبت به بقيه نمراتش ،به مرکز
کاردرمانی ذھنی ارجاع داده شده است.پدر کودک معتقد است علت ھمه مشکالت کودک حواسپرتی و سربه ھوايی
اوست .طی ارزيابی کودک متوجه میشويد که دست غالب) (Hand Preferenceکودک ھم مشخص نبوده و
قادر به بستن بند کفش ھايش ھم نمیباشد.از نظر شما چه دليلی برای مشکالت کودک مقبول تر است ؟ چه
ارزيابیھای ديگری برای شروع و تداوم درمان اين کودک نياز است؟ چه اھدافی برای جلسات کاردرمانی ذھنی اين
کودک در نظر میگيريد؟ مداخالتتان را به چه صورتی پيش میبريد و چه مشاوره ای به خانواده خواھيد داد؟

کودک  ۵ساله ای با شرح  Mild MRبه شما ارجاع داده شده است.در اولين مراجعه ،کودک از آمدن به درون اتاق
درمان ممانعت میکند .مادر کودک شما را ترغيب میکند که کودکش را به نحوی مجبور کنيد تا مجبور شده و وارد
اتاق شود.شما چه عکس العملی خواھيد داشت؟ ارزيابيھای بعدی شما نشان میدھد که کودک در شناخت رنگ ھا و
نيز در فعاليت ھايی چون طبل زدن ،نواختن زيلوفن و دست زدن با ريتم ھای مختلف و ...مشکل دارد.استدالل شما
از مشکل اخير کودک چيست؟چه ارزيابیھای ديگری برای شروع و تداوم درمان اين کودک نياز است؟ چه اھدافی

برای جلسات کاردرمانی ذھنی اين کودک در نظر میگيريد؟ مداخالتتان را به چه صورتی پيش میبريد و چه مشاوره
ای به خانواده خواھيد داد؟

کودک  ۵ساله با شکايت ناخن جويدن و کتک زدن بچه ھا در مھد کودک و ھمچنين عدم شکل گيری کامل دست
غالب و مشکل در فعاليت ھايی مانند قيچی کردن و بستن دکمه ھا و زمين خوردن زياد در حالت دويدن به کاردرمانی
مراجعه کرده است ) .تشخيص  ،ارزيابی  ،ھدف گذاری و مداخالت درمانی در مورد اين مراجع را ذکر کنيد (

دختر  ٩ساله در زمان نوشتن ديکته تعداد زيادی از کلمات را جا انداخته و گاھا کلماتی که صداھای مشابه دارند در
ديکته به جای ھم می نويسد ) آب و تاب( و حروفی که چند شکل متفاوت برای يک صدا دارند را به جای ھم
استفاده ميکند و غلط ھای خود را مدام تکرار می کند ،نمرات ديکته او در مدرسه پايين تر از ديکته منزل است ،وی
در درس انشا نيز مشکل داشته و به خاطر ضعف در درس ھای گفته شده دارای اعتماد به نفس پايين و انگيزه کم
برای رفتن به مدرسه است ) .تشخيص  ،ارزيابی  ،ھدف گذاری و مداخالت درمانی در مورد اين مراجع را ذکر کنيد
(

کودک  ۵ساله ای که تشخيص اوتيسم از روانپزشک دريافت کرده و حرکات کليشه ای به صورت  flappingو
گريز از ھرگونه تماس لمسی دارد را با در نظر گرفتن ھمه عالئم اوتيسم تاريخچه گيری و مصاحبه نماييد و به دنبال
آن ھدف گذاری و برنامه در مانی را مشخص نماييد ) .تشخيص  ،ارزيابی  ،ھدف گذاری و مداخالت درمانی در
مورد اين مراجع را ذکر کنيد (

کودکی  ٨ساله که شکايت اصلی خانواده از عدم کنترل مناسب کودک در انجام فعاليت ھای شخصی مانند لباس
پوشيدن و  hand writingکه کودک دست خط ناخوانايی دارد ،در موقع خواندن کتاب خطوط را گم می کند و نيز
در انجام فعاليت ھای ورزشی مدرسه کندی زيادی نشان داده و در انجام ورزش ھايی با توپ ناموفق است) .
تشخيص  ،ارزيابی  ،ھدف گذاری و مداخالت درمانی در مورد اين مراجع را ذکر کنيد (

کودک  ۴.۵ساله ای که با تشخيص  ADHDاز روانپزشک با شکايت اصلی رفتارھای خطر ساز مانند استفاده از
چاقو و کبريت ،پرت کردن وسايل خطرناک در موقع عصبانيت و افزايش ھيجان و نيز گريه و فرياد زياد در زمانی
که با خواسته اش مخالفت شده است ،به کاردرمانی مراجعه کرده است ) .تشخيص  ،ارزيابی  ،ھدف گذاری و
مداخالت درمانی در مورد اين مراجع را ذکر کنيد (

