ما هو الشلل الدماغي؟

هناك
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الشلل الدماغي إعاقة جسدية تؤثر على
الحركة ووضعية الجسم.

مليون
شخص

مصابون بالشلل الدماغي حول
العالم

عا في مرحلة الطفولة.
وهو أكثر أنواع اإلعاقات شيو ً

يمكنك المساعدة على تطوير معرفتنا وأبحاثنا عن الشلل الدماغي باالنضمام إلى سجل الشلل الدماغي .تعرف على المزيد من خالل زيارة الموقع اإللكترونيworldcpday.org/cpregisters :

أجزاء الجسم

األنواع الحركية

يمكن أن يُصيب الشلل الدماغي أجزاء مختلفة من الجسم ،مثل:
ال ُمخِ ل بالحركة%6 :

ي :من  80إلى %90
التشنج ّ

يتسم بحركات ال إرادية مثل خلل
التوتر أو الكنَع أو الرقَص أو
جميعها معًا .ينتُج عن تلف في العُقد
القاعدية.

هو الشكل األكثر شيوعًا .تبدو
العضالت متصلبة ومشدودة .ينتُج
عن تلف القشرة الحركية.

الشلل التشنجي الرباعي /
ثنائي الجانب

الشلل التشنجي المزدوج/
ي الجانب
ثنائ ّ

ي النصفي/
الشلل التشنُّج ّ
أحادي الجانب
ّ

األطراف المصابة

األطراف المصابة

األطراف المصابة

4 4 43 3 32 2 21 1 1

4 4 43 3 32 2 21 1 1

4 4 43 3 32 2 21 1 1

األنواع المختلطة:

ي%5 :
الترنُّح ّ
يتسم بحركات ارتجافية .يؤثر على التوازن وعلى الشعور بالوضعية التي يتخذها الجسم في الفضاء.
ينتُج عن تلف بالمخيخ.

يصاب عدد من األطفال الذين
يُعانون من الشلل الدماغي باثنين
من أنواعه الحركية ،كالتشنج
وخلل التوتر.

تصاب الذراعان والساقان.
وغالبًا ما تتأثر عضالت الجذع
والوجه والفم أيضًا.

المهارات الحركية الكُبرى

القدرة اليدوية

يواجه على األقل اثنين من ُكل ثالثة أطفال مصابين بالشلل الدماغي
صعوبات تؤثر على أحد الذراعين أو كليهما .وتتأثر بذلك كل األنشطة
اليومية تقريبًا.

يمكن تصنيف المهارات الحركية الكبرى (كالجلوس والسير) لدى األطفال والشباب المصابين بالشلل الدماغي إلى  5مستويات
طورها مركز  CanChildفي كندا.
مختلفة باستخدام أداة تسمى نظام تصنيف الوظائف الحركية الكبرى (ّ )GMFCS

المستوى  1وفق GMFCS

المستوى  2وفق GMFCS

المستوى  4وفق GMFCS

اإلعاقات المصاحبة

يعجز 1
كل 3

المستوى  3وفق GMFCS

المستوى  5وفق GMFCS

تناول الطعام

ارتداء المالبس

الكتابة

مسك الكرة

يمكن أن يتعرض األطفال المصابون بالشلل الدماغي أيضًا لمجموعة من اإلعاقات الجسدية واإلدراكية.

من

يعجز 1
كل 4

من

يُعاني 1
كل 10

عن المشي

يُعاني 1
كل 2

تصاب الساقان .قد تصاب الذراعان
بقدر أقل.

يصاب أحد جانبي الجسم
(ذراع واحدة وساق واحدة).

من

عن الحديث

من إعاقة ذهنية

يُعاني 3
كل 4

من

يُصاب 1
كل 4

من

يُعاني 1
كل 5

من األلم

من

من إعاقة بصرية شديدة

يُعاني 1
كل 4

من

يُعاني 1
كل 4

من

يُعاني 1
كل 5

بالصرع

من مشكالت في التحكم
التبول
في ّ

من

من اضطراب سلوكي

من اضطرابات
في النوم

من

من مشكالت في التحكم
في اللُّعاب
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