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معهد للعالج اإلنشغالي يف اليسوعية بالتعاون مع جامعة "مونتريال"
أبي زيد لـ"النهار" :اختصاص يوفر بيئة "حاضنة" لذوي الحاجات
يفتح تخصص العالج اإلنشغالي
" "Ergothérapieفي كلية الطب في
جامعة القديس يوسف فرص عمل
للمنتسبين إليه في المستشفيات
والعيادات المنزلية والمدارس
والجامعات الدامجة وأماكن العمل من
خالل توفير بيئة للتأقلم مع متطلبات
ذوي الحاجات الخاصة.
روزيت فاضل

شددت مديرة المعهد الدكتورة
ك ��ارال م�ت��ى أب ��ي زي ��د ف��ي ح��دي��ث
ل � "ال�ن�ه��ار" أن المعهد ت�ع��اون مع
ج��ام �ع��ة "م ��ون �ت ��ري ��ال" ف ��ي إع� ��داد
ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ال ��دراس ��ي ،وال ��ذي
ي �ن �ط �ل��ق ف � ��ي أي� � �ل � ��ول ال �م �ق �ب��ل،
ليكون تخصصًا ج��دي�دًا ينصف
ذوي ال �ح��اج��ات ال �خ��اص��ة وي�ت��اب��ع
أوض� ��اع ذوي ال �ح��اج��ات ال�خ��اص��ة
وال �ع �م��ل ل�ت�ك�ي�ي�ف�ه��ا ب �ي �ن��ه وب�ي��ن
بيئته .وبالنسبة إل�ي�ه��ا ،يضمن
ه � ��ذا ال �م �ع ��ال ��ج اإلن� �ش� �غ ��ال ��ي ل�ه��م
العيش الكريم وف��رص اإلن�خ��راط
في العمل والحياة كجزء أساسي
من مكونات المجتمع.
وت ��رى إن "ال�ق�ي�م��ة ال�م�ض��اف��ة"
ل ��دراس ��ة ه ��ذا ال �ت �خ �ص��ص ،ال��ذي
ي�م�ت��د  4س �ن��وات ،ت�ت��رج��م فعليًا
ف��ي توفير م��راح��ل تدريبية عدة
ل �ل �ط��اب ،م�ن�ه��ا ف��ي م��رك��ز إع ��ادة
ال� �ت ��أه� �ي ��ل ال � �ت� ��اب� ��ع ل �م �س �ت �ش �ف��ى
"أوتيل ديو دو فرنس" الجامعي
المشهود ل��دوره الفاعل في هذا
ال� �م� �ج ��ال" .أض� ��اف� ��ت ،أن ت �ب��ادل
األس ��ات ��ذة ب�ي��ن ال�م�ع�ه��د وج��ام�ع��ة
"م��ون �ت��ري��ال" ي�ع�ط��ي دف �ع��ًا مميزًا
للبرنامج وطابه ويطبق من خاله
نظم ض�م��ان ال�ج��ودة ف��ي التعليم

االختصاص يحتاج الى

مهارات التواصل مع

األفراد والتمتع بالصبر

والتفهم والقدرات الذاتية

في جامعة القديس يوسف.
وردًا ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ع� �ل ��ى م��ن
يصلح ليكون معالجًا إنشغاليًا،
ق � ��ال � ��ت" :ه � � ��ي م� �ه� �ن ��ة إن �س ��ان �ي ��ة
وص�ح�ي��ة ب��ام�ت�ي��از .وع �ل��ى ك��ل من
يرغب في دراسة هذا التخصص
أن ي �ت �م �ت��ع ب ��ال� �ص� �ب ��ر وال �ت �ف � ّه��م
وال� �ت� �ف ��اه ��م ،إض ��اف ��ة ال � ��ى ت �م��ل��ك
مهارات التواصل مع كل حالة من
ذوي الحاجات الخاصة والتعاون
معها وم��واك�ب��ة م��دى تكيفها مع
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ج��دي��دة وت�ط��وي��ره��ا
عند الحاجة.
وح � � ��ددت ال� � �ف � ��وارق ب �ي ��ن ه��ذا
ال �ت �خ �ص��ص ال� ��ذي أض �ح��ى ال �ي��وم
"ح�ل�ي�ف��ا" للتخصصات الصحية
في الجامعة ،كالعاج الفيزيائي
وت� � �ق � ��وي � ��م ال � �ن � �ط� ��ق وال � �ت ��أه � �ي ��ل
ال �ن �ف �س��ي ال � �ح� ��رك� ��ي .ف��ال �م �ع��ال��ج
ال �ن �ف �س��ي ال� �ح ��رك ��ي ،وف� �ق ��ًا ل �ه��ا،
ي� � �ع � ��ال � ��ج إخ � � � �ت� � � ��االت ال � �س � �ل� ��وك
اإلي �م��ائ��ي وي �ع �م��ل ع �ل��ى تحسين
وضعية الجسم على المستويات
العصبية ،والحركية واإلنفعالية.
أم��ا ال�م�ع��ال��ج ال�ف�ي��زي��ائ��ي فيوفر
خ ��دم ��ة ل� �ه ��ذه اإلخ� � �ت � ��االت ع�ب��ر
اإلهتمام بمفاصل الجسم وقوته
العضلية ،ويرمم القدرات العملية
للجسم يدويًا أو عبر آالت معينة.
وبالنسبة الى المعالج اإلنشغالي،
ف�ي��رت�ك��ز ،ع�م�ل��ه ،وف�ق��ًا ألب��ي زي��د،
ع �ل��ى ت �ك �ي �ي��ف ال �ب �ي �ئ��ة ال�م�ن��زل�ي��ة
أو المهنية ال�م�ن��اس�ب��ة ل�ل�ف��رد من
ذوي ال �ح��اج��ة ال �خ��اص��ة ،وال�ع�م��ل
ع �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ره ��ا ،ع �ن ��دم ��ا ت��دع��و
ال �ح��اج��ة ،وال �س �ع��ي ن�ح��و ال��وص��ول
ال��ى استقاليته التامة والعيش
م��ن دون ت��دخ��ل م��ن أي شخص
آخر.
وأعطت نماذج لبعض الفئات
المعنية بالعاج اإلنشغالي ،ومنها

فتاة استفادت من المعالج اإلنشغالي الذي سهل عبر هذه اآللة فرصة استخدامها الكومبيوتر.

أبي زيد متحدثة إلى "النهار".

ف�ت��اة م��ن ذوي ال�ح��اج��ات الخاصة
يجالسها أحد أفراد عائلتها وهي
ت �ق��وم م��ن خ ��ال آل ��ة ب��اس�ت�ع�م��ال

(ناصر طرابلسي)

ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر وال �ت �م �ت��ع ب��ال �ب��رام��ج
المتوافرة في جهازها .كما أعطت
أي � �ض� ��ًا ن � �م ��وذج ��ًا آخ� � ��ر أله �م �ي �ت��ه

ت��دخ��ل ال �م �ع��ال��ج اإلن �ش �غ��ال��ي في
ح�ي��اة ش��اب ي�ع��ان��ي إن�ف�ص��ام��ًا في
الشخصية.
وقالت ان هذا األخير يساعده
ف� � ��ي ت � �ط� ��وي� ��ر ب � �ع� ��ض م � �ه� ��ارات� ��ه
ليتمكن م��ن العيش وح�ي�دًا عبر
متابعة متطلبات حياته اليومية
ك��رج��ل يعيش وح��ده ف��ي منزله،
بدءًا من السعي لنقل المعلومات
والمهارات المطلوبة وص� ً
�وال إلى
تمكنه من التنقل من منزله إلى
م��وق��ف س �ي��ارة األج ��رة أو توجهه
لشراء ما يحتاجه.
وم��ن ال �ن �م��اذج أي �ض��ًا ،تسهيل
ي��وم �ي��ات س �ي��دة م�س�ن��ة تعرضت
ل�ج�ل�ط��ة دم��اغ �ي��ة أدت إل ��ى شلل
نصفي في الجانب األيمن ً
مثا،
حيث يجد طرائق ووسائل عملية
للتكيف مع الحياة.
وش � � � ��ددت ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ه ��ذا
ال� � �ت � �خ� � �ص � ��ص ،ال � � � � ��ذي ي� �ت ��وس ��ع
دوره ف��ي ال�ع��ال��م ،وه��و ال �ي��وم في
بداية إنطاقته في لبنان ،الفتة
ال ��ى أن ال ��دراس ��ة ت �م �ت��د ع �ل��ى 8
ف �ص ��ول وت �ض ��م خ �م��س وح� ��دات

ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي ال �ع �ل��وم اإلن�س��ان�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي��ة،
أس � ��س ال �م �ع��ال �ج��ة ب��ال �ت �ش �غ �ي��ل،
ط� � ��رق ال � �ع � �م� ��ل ،دم� � ��ج ال� �م� �ع ��ارف
وال��وض �ع �ي��ة ال�م�ه�ن�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
ال� ��ى ال� �م ��واد ال �ن �ظ��ري��ة واألع� �م ��ال
التطبيقية ،وص� ً
�وال إل��ى المرحلة
التدريبية.
وأش � � � � ��ارت أب� � ��ي زي� � ��د ال� � ��ى أن
ع ��دد ال�م�ت�خ�ص�ص�ي��ن ف ��ي ال �ع��اج
اإلن� �ش� �غ ��ال ��ي ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان م� ��ا زال
ً
"خجوال".
ول��ذا ح��رص��ت جامعة القديس
ي� ��وس� ��ف ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م دورات
خ��اص��ة للمعالجين اإلنشغاليين
ال �ع��ام �ل �ي��ن ف� ��ي ل �ب �ن ��ان ب ��إش ��راف
ف� ��ري� ��ق م � ��ن ال �م �ت �خ �ص �ص �ي��ن م��ن
جامعة "مونتريال" لوضعهم في
واق ��ع ال�م�ه�ن��ة وت �ط��ورات �ه��ا ،وه��ذا
يدخل في نهج التعليم المستمر
ف� ��ي االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ك �ل �ه ��ا ف��ي
الجامعة.
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

