راهنماي آموزشي براي والدين و معلم كودك و يا دانش آموز مبتال به
ديستروفي عضالني دوشن

در اين جزوه كمك آموزشي مسائل و موارد مربوط به كالس هاي درس افراد مبتال به ديستروفي عضالني
دوشن ( )DMDمطرح مي شود تا با استفاده از اين نكات و دستورالعمل ها محيط هاي آموزشي براي افراد
قابل استفاده باشند .

هدف ما :
بهبود اثر درمان  ،افزايش كيفيت زندگي  ،نگاه و چشم انداز طوالني مدت به تمامي آثاري كه اين بيماري
مي تواند به همراه داشته باشد كه اين كار از طريق تحقيق و آموزش و پشتيباني توسط انجمن ديستروفي
ايران انجام خواهد شد .

در اين جزوه خواهيد خواند :
 ديستروفي عضالني و نحوه پيشرفت آن
 مشكالت فيزيكي  ،رفتاري و آموزشي
 فعاليت هاي كالسي و نحوه نشستن در كالس
 مسائل و مشكالت آموزش فردي
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ديستروفي عضالني چيست ؟
ديستروفي عضالني دوشن يكي از شديد ترين بيماري هاي ژنتيكي است كه در دوران كودكي تشخيص داده
مي شود  .پيشرفت اين بيماري همانند ساير انواع ديستروفي موجب كاهش عملكرد ماهيچه ها و توان
حركتي آنها مي شود  .ديستروفي عضالني دوشن عمدتا در پسر ها مشاهده مي شود  .اگر چه بيشترين
موارد بيماري به صورت ارثي اتفاق مي افتد اما در  %53از موارد اين بيماري به صورت اتفاقي و بر اثر جهش
ژني به وجود مي آيد  .تقريبا در هر سال  02222كودك مبتال به اين بيماري در سراسر جهان به دنيا ميآيد
تا به حال درماني براي اين بيماري ارائه نشده است .
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نحوه پيشرفت ديستروفي عضالني دوشن :
معموال ديستروفي عضالني دوشن در پسر ها و در سن  7 – 5سالگي بروز مي كند  .در طول دوران تحصيل
ماهيچه هاي دانش آموز شما در حال تحليل رفتن است و به تدريج بر روي توان جسمي او تأثير مي گذارد .
سرعت پيشرفت و شدت عالئم در هر دانش آموز متفاوت است با اين وجود معموال چهار مرحله پيشرفت
براي اين بيماري در نظر مي گيرند .

 .1مرحله اول (قابل تشخيص در سن  7سالگي)
در بيشتر مواقع اولين نشانه بيماري اين است كه كودك دير شروع به صحبت مي كند و دچار مشكالت
زباني و بياني است  .از نظر فيزيكي دانش آموزان شما آهسته تر و سخت تر از ساير همساالن خود حركت
مي كند  .و همچنين ممكن است به سخ تي از زمين بلند شود  .براي او پريدن در حالت ايستاده غير ممكن
است و اگر چه ممكن است مشخص نباشد  ،اما بعضي از پسران مبتال دچار مشكالت قلبي خواهند شد و
ممكن است نياز به استفاده از دارو داشته باشند كه استفاده از اين دارو ها باعث خستگي و خواب آلودگي
آنها مي شود .

 .2مرحله حركتي ()12 – 6
در اين محدوده زماني  ،دانش آموز شما معموال مشكل
حركتي خواهد داشت  .چرا كه ماهيچه چهار سر ران
(ماهيچه اي جلويي ران) ضعيف شده است  .اين حالت
باعث بر هم خوردن تعادل او در هنگام انتقال وزن در راه
رفتن مي شود  .ممكن است با نوك پا و يا پنجه راه برود .
براي جبران ضعف تنه افراد مبتال شكم خود را جلو و
شانه هاي خود را براي حفظ تعادل در هنگام راه رفتن
عقب مي دهند  .وقتي از او بخواهيد كه بلند شود  ،ابتدا
باسن را بلند مي كند و سپس از دست به عنوان كمك
براي بلند شدن استفاده مي كند .
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 .3ناتواني در جابهجايي ()14 – 8
در سن  20سالگي بيشتر پسران مبتال به اين بيماري نياز
به استفاده از صندلي چرخ دار هستند  .ماهيچههاي
ضعيف شده دانش آموز شما باعث خستگي آنها مي شود .
دروان نوجواني ضعف پيوسته در ماهيچه ها را به همراه
دارد  .پس از ناتواني در جابهجايي  ،اين روند ضعيف شدن
پيوسته بيشتر مشهود خواهد بود  .در اين مرحله تمام
فعاليت هايي كه توسط بازو ها و پاها و تنه انجام مي
شوند نياز به كمك و يا استفاده از ابزار هاي مكانيكي
خواهد داشت  .مبتاليان جوان در اين مرحله از بيماري
توان انگشتان خود را حفظ خواهند كرد  .بنابر اين به طور كلي مي توانند بنويسند و يا از رايانه استفاده
كنند  .نوشتن و استفاده از كامپيوتر براي حفظ دامنه حركتي انگشتان توصيه مي شود .

 .4مرحله مياني ()11+
در سنين جواني  ،شرايط شديد سيستم تنفسي و قلبي محسوس تر خواهد بود  .از عمده ترين نشانه هاي
اين مرحله وجود مشكل در قلب و شش ها است مي توان به كوتاه شدن حجم تنفسي و وجود مواد مايع در
شش ها و تورم پاها و بخش هاي پايين آن اشاره كرد .
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راهكار هاي درماني ديستروفي دوشن
وقتي دانش آموزي مبتال به ديستروفي عضالني دوشن در كالس شما حضور دارد  ،اطالع از روش درماني كه
او در حال استفاده است و دارو ها و عوارض جانبي كه مصرف مي كند و با آن ها روبروست اهميت زيادي
دارد  .اگر چه درمان قطعي وجود ندارد اما راهكار ها و تمرين
هايي كه به منظور درمان انجام مي شوند ميتوانند باعث
كاهش روند بروز نشانه ها و عاليم بيماري و بهبود كيفيت
زندگي فرد مبتال شوند .
در حال حاضر دارويي استروئيدي براي درمان ديستروفي
عضالني دوشن استفاده مي شود  .اين دارو روند تحليل عضالت
را آهسته مي كند و به طور چشمگيري باعث دوام آن ها مي
شود  .از طرف ديگر اين دارو باعث ايجاد عوارض جسمي و
روحي نيز مي شود كه ممكن است بر ظاهر  ،رفتار و عملكرد او
در مدرسه تاثير بگذارد  .از تغييرات فيزيكي مي توان افزايش
وزن و تغيير در صورت را نام برد  .عوارض جانبي روحي رواني
شامل كاهش تمركز  ،خواب آلودگي و ناتواني در كنترل عواطف مي شوند .

براي تعقيب روند درمان دانش آموز خود از ليست زير استفاده كنيد :
 درمان فيزيكي
 كاردرماني
 گفتار درماني
 مشاوره روانشناسي
شما به عنوان معلم سعي كنيد به راحتي در مورد محدوديت ها و توانايي هاي دانش آموزتان با پدر و
مادرش صحبت كنيد .
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موضوعات مهم
 پس از مشخص شدن ثبت نام چنين دانش آموزي براي شروع بهترين راه صحبت كردن با پدر و
مادر دانش آموز به صورت تلفني يا حضوري به منظور آگاهي يافتن از محدوديت ها و توانايي هاي
او است  .اين كار باعث مي شود كه بتوانيد بهتر در طول سال تحصيلي با دانش آموز و پدر و
مادرش صحبت كنيد و از مواردي كه الزم است رعايت شود آگاهي پيدا كنيد .

 اين مالقات اوليه بهترين زمان براي در نظر گرفتن نياز هاي اوست و در صورت امكان از كمك ساير
معلمين و كارمندان مدرسه استفاده كنيد و نسبت به آگاه كردن آن ها اقدام كنيد تا اين اطمينان
به وجود آيد كه تمام نياز هاي دانش آموز توسط يك گروه پيگيري و مورد توجه قرار مي گيرد .

پنج موردي كه تمامي معلمين بايد به آن توجه كنند :
 .2افراد جوان مبتال به دوشن اغلب در يادگيري دچار مشكل هستند .
مشكل يادگيري اين افراد غالبا مربوط به حجم زياد اطالعات شفاهي است كه در مدت زمان
كوتاهي بايد آن ها را فرا بگيرند  .براي دانش آموزان مقطع ابتدايي واضح و سليس صحبت كردن
براي اطمينان از يادگيري آن ها اهميت زيادي دارد  .ناتواني در ايجاد انسجام بين مطالب ياد
گرفته شده نيز در اين بيماران ثبت شده  .بعضي مشكالت يادگيري پس از گذر زمان بدتر نميشوند
و بيمار پس از مدتي بر آن ها غلبه مي كند  .در واقع افراد مبتال به دوشن ضريب هوشي متوسط
به باال دارند و توانايي هاي بصري آن ها و خالقيتشان فوق العاده است و شايد به همين خاطر
است كه هنرمندان خوبي هستند  .در كنار ارزشيابي مستقل از سايرين كه در مدرسه انجام ميشود
صحبت كردن با پدر و مادر دانش آموز براي به دست آوردن اطالعات الزم در مورد ميزان
تواناييهاي او بسيار مفيد خواهد بود .

 .0نحوه نشستن در كالس و وسايل سازگار يافته با شرايط او مي تواند توانايي دانش آموز را به حداكثر
برساند .
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با توجه به سن و ميزان پيشرفت عالئم بيماري در دانش آموز مواردي چند در جهت كمك و يافتن راه حل
براي تمام گروه هاي سني در اين جا آورده شده :
 صندلي با حائل حفاظتي  :صندلي محكمي كه داراي دسته است تا باعث صاف نشستن دانش آموز
شود  .صاف نشستن مانع از انحراف زود هنگام ستون مهره خواهد شد .

 ارتفاع ميزي كه دانش آموز از آن براي نوشتن استفاده مي كند بايد با صندلي دسته دار او مطابقت
داشته باشد .
 نگه دارنده هاي مخصوص نوشتن كه باعث تسهيل در نوشتن مي شود .
 در صورت امكان اجازه استفاده ابزار نكته برداري كه مي تواند شامل دستگاه ضبط و پخش و يا
وسايل مشابه باشد .
 بين كالس ها مدت بيشتري قرار دهيد و در صورت امكان فردي را جهت حمل كتاب ها و وسايل
سنگين او در نظر بگيريد .
 .5مبتال بودن به ديستروفي عضالني دوشن ربطي به داشتن شخصيت خاص در فرد ندارد .
پدر و مادر ها گاهي اوقات مي گويند كه پسرشان رفتار هاي مشابه افرادي كه داراي وسواس
هستند را نشان مي دهد  .براي مثال در تصميمشان قاطع هستند و سعي مي كنند حرف و طرز
تفكر خود را به كرسي بنشانند  .شبيه ساير دانش آموزان افراد مبتال به دوشن ممكن است ساكت و
كم حرف باشند و تعدادي هم بازيگوش و فعال و بي ادب  .با اين وجود مانند ساير دانش آموزان
بايد انتظار داشت كه اين ا فراد نيز از قوانين مدرسه و محيط هاي آموزشي پيروي كنند  .بسيار مهم
است كه آن ها را مسئول اعمالشان در نظر بگيريم و فشار بيش از حد پيروي از قوانين و مقررات

هم ممكن است كارآمد نباشد و در مواردي كه باعث بروز نتيجه عكس و رفتار منفي شود  .توجه
داشته باشيد كه آ ن چه موجب بروز رفتار منفي در فرد مبتال مي شود در نتيجه ي ضعف او در
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يادگيري و پاسخ او به شرايطش و نا اميدي است  .راه عملي براي حل مسئله نسبت به تنبيه تاثير
بهتري خواهد داشت .
 .4بسياري از پسران مبتال به دوشن دچار مشكالت عاطفي و رفتاري هستند .
افراد مبتال به دوشن نمي توانند احساسات خود را به راحتي كنترل كرده و پرخاشگر و عصباني
ميشوند  .ممكن است بدون فكر كاري را انجام دهند و ممكن است احساس تنهايي و نا اميدي
داشته باشند  .ديگر احساساتي كه فرد مبتال به دوشن ممكن است با آن ها روبرو شود در نتييجه
فشار و استرسي است كه يك بيماري مهلك به او و خانواده اش تحميل مي كند  .به عنوان يك
معلم شما مي توانيد با الفاظ و اعمال خود نقش يك حامي و پشتيبان را بازي و كمك شاياني به او
بكنيد .
 .3راز داري و نحوه پنهان كردن بيماري در فرد مبتال  ،بزرگ ترين نگراني است كه ممكن است
خانواده ها با آن رو به رو شوند .
پدر و مادر ها عموما دچار ترديد هستند كه چطور و چه وقت در مورد اين بيماري با كودك خود
صحبت كنند  .بسيار حياتي است كه مطمئن شويد كه دانش آموزتان در مورد نشانه هاي بيماري
خود چه اطالعاتي دارد  .در مالقات هايي كه با پدر و مادر دانش آموز خود داريد در مورد اين كه تا
چه اندازه بايد اين بيماري از دانش آموز مخفي بماند صحبت كنيد .

در كالس در مورد ديستروفي عضالني دوشن صحبت كنيد
محتاط بودن هنگام صحبت كردن در مورد ديستروفي دوشن بسيار مهم است  .همان اندازه كه خانواده
دانش آموزتان اجازه داده اند در مورد دوشن و معلوليت مربوط به آن صحبت كنيد و وارد جزئيات نشويد .
اما جواب دادن با سوال هايي كه ممكن است به ذهن هم كالسي هايش برسد ،باشيد  .براي مثال ممكن
است در مورد نحوه تغيير شكل و آتل و صندلي چرخدار و اين كه چرا او نمي توان همانند ساير افراد كارهاي
مشابه را انجام دهد از شما سئوال بپرسند  .عمومي صحبت كردن باعث مي شود كه بچه ها با شرايط
پزشكي و درمان آن بهتر برخورد كنند و كنار بيايند و تحقيقات نشان داده است كه وقتي هم كالسي ها
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نسبت به اين بيماري اطالعات كافي داشته باشند كمتر سر به سرش مي گذارند و بيشتر به او خود كمك
مي كنند  .پس در جهت اطالع رساني در مورد بيماري دانش آموز خود دقت كنيد .
بهترين راه مطرح كردن اين بيماري در كالس زمان صحبت كردن در مورد صبر و پايداري در گفتگو هاي
كالسي است  .در نظر بگيريد درسي قرار است تدريس شود شامل اين موارد اخالقي است در اين حالت
بهترين زمان براي صحبت كردن در مورد بيماري است براي اين منظور مي توانيد گفتگو را به اين صورت
پيش ببريد كه نياز هاي دانش آموزان با هم متفاوت است  ،براي مثال بعضي ها در نوشتن نياز به كمك
دارند و بعضي ها در خواندن و بعضي ديگر نياز به جا به جايي خاص براي تمركز داشتن و مطالعه كردن
دارند  .در اين بين كم كم نياز هاي دانش آموز دوشني خود را نيز مطرح كنيد .

عبارت ها و صفت هاي منفي كه نبايد از آن ها استفاده كنيد
 .1رنج مي برد
 .2بيماري وحشتناك
 .3ويلچري
 .4ناخوش
 .1كشنده
 .6افليج
عبارت ها و صفت هاي مثبتي كه مي توانند از آن ها استفاده كنيد
 .1دچار شده
 .2بيماري پيشرونده عضالني
 .3تحت تأثير قرار گرفته است
 .4نياز به استفاده از صندلي چرخدار دارد
 .1بيماري ژنتيكي
 .6تخريب كننده
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مشكالت و راه كار هاي كمك كننده قابل اجرا توسط شما
در اين قسمت اطالعاتي وجود دارد كه كمك مي كند
تا با استفاده از آنها در كالس از دانش آموز مبتال انتظار
فعاليت داشته باشيد  .اين اطالعات بر اساس سن و
ميزان پيشرفت بيماري تقسيم بندي شده است كه هر
كدام به ويژگي هاي اخالقي  ،رفتاري  ،جسمي اشاره
دارند .
در چه مقطع و گروه سني تدريس مي كنيد ؟
پيش دبستاني – دبستان ()7 – 4
دبستان – راهنمايي ()24 – 7
دبيرستان ()21 –24

پيش دبستاني – دبستان ()7 – 4
 بلند شدن از روي صندلي
اطمينان داشته باشيد كه اگر دانش آموز براي برخواستن از روي صندلي نيازمند كمك است اين كمك در
دسترسش قرار داشته باشد و يا چيزي براي گرفتن مخصوصا در سرويس بهداشتي وجود داشته باشد مانند
ميله هايي كه بر روي ديوار نصب مي شوند  .توجه به اين مورد در كالس درس و حتي اردو ها بسيار مهم
است چرا كه دانش آموزان معموال از بيان چنين موضوعاتي خجالت مي كشند  .پس هميشه به اين موضوع
توجه داشته باشيد .

 بلند شدن از روي زمين
لطفا تا جايي كه امكان دارد در پيش دبستاني از انجام فعاليت ها بر روي زمين خودداري كنيد چرا كه براي
فرد مبتال به ديستروفي دوشن دشوار است كه از روي سطح زمين بلند شود  .در صورت امكان صندلي
دستهداري براي او تهيه كنيد تا بر روي صندلي بنشيند .
11

 پياده روي
اجازه ندهيد كه كودك مبتال به ديستروفي دوشن مسير طوالني را پياده كند و همواره به او اجازه دهيد تا
هر زماني كه نياز به استراحت دارد ،استراحت كند  .در هنگام راه رفتن ممكن است به راحتي تعادل خود را
از دست دهد و به زمين بخورد  .اين موضوع در هنگام اردوهاي تفريحي بسيار مهم است و در صورت نياز به
پياده روي طوالني امكان استراحت كردن را براي او فراهم كنيد .

 پله
در هر سني و هر شرايطي از پيشرفت بيماري فرد مبتال به ديستروفي دوشن بايد از پله ها دور باشند .
استفاده از پله باعث تخريب بيشتر ماهيچه ها مي شود تا جايي كه امكان دارد از آسانسور استفاده شود .

در فعاليت هايي كه در كالس انجام مي دهيد به موارد زير توجه كنيد :
هيچ گاه كودك مبتال به دوشن را از فعاليت هاي كالسي كنار نگذاريد و تا جايي كه امكان دارد نسبت به
تعيين فعاليت ها دقت كنيد تا او توان انجام آن ها را داشته باشد در مهد كودك ها و پيش دبستاني عموما
كودكان به انجام بازي هاي گروهي مي پردازند  .تا جايي كه امكان دارد بازي هايي را انتخاب كنيد كه نياز
به جا به جايي و نشستن و دويدن نداشته باشد  .مي توان از دانش آموزان خواست تا در كالس دايره اي را
تشكيل د هند و در صورت امكان همگي بر روي صندلي هاي پالستيكي دسته دار بنشينند و شعر بخوانند و
يا بازي هايي كه نياز به جا به جايي ندارند را انجام دهند  .اين كار باعث مي شود كه كودك مبتال به
ديستروفي كمتر احساس تفاوت كند .

دبستان – راهنمايي ()14 – 7
در اين مرحله از بيماري او دچار ضعف در پاهاست و در راه رفتن دچار مشكل است و نمي تواند به را حتي
بايستد و يا از زمين بلند شود و تعادل خود را حفظ كند  .توان باال رفتن از هيچ پله اي را ندارد و نبايد
اصراري به انجام آن داشت  .در اين مرحله او مشكالت بيشتري در محيط هاي آموزشي خواهد داشت  .با
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توجه به تغيير كردن نوع آموزش در اين مقطع معموال شرايط بهتري براي او در كالس فراهم است و
دانش آموز بيشتر پشت نيمكت نشسته است و تا جايي كه امكان دارد از آوردن او پاي تخته سياه خودداري
كنيد و چرا كه ممكن است تعادل خود را از دست داده و زمين بخورد  .براي ورزش از او بخواهيد تا براي
نمره پاياني خود تحقيق انجام دهد و يا با هم كالسي هاي خود بازي هاي فكري كه نياز به تحرك ندارند
انجام دهد .
در صورت تاخير داشتن در كالس سخت برخورد نكنيد و از دوستان او بخواهيد تا كتاب هاي او را حمل
كنند و همواره متوجه عوارض دارو هايي كه مصرف مي كند باشيد و آن ها را در نظر بگيريد .

دبيرستان ()18 –14
معموال از  20سالگي به بعد افراد مبتال به ديستروفي عضالني دوشن بايد از ويلچر استفده كنند چرا كه
شرايط جسمي و ماهيچه اسكلتي آن ها ديگر به آن ها اجازه استفاده از اندام ها را نمي دهد و دچار ضعف
شديد ماهيچه اي هستند  .فعاليت هايي كه با استفاده از پا ها و دست ها و تنه انجام مي شود تنها با كمك
گرفتن از ديگران و يا وسايل كمكي امكان پذير است  .اما در اين دوران هنوز امكان استفاده از انگشتان
دست وجود دارد و مي توانند از كامپيوتر اس تفاده كنند و توانايي نوشتن دارند كه با گذر زمان اين فعاليت ها
هم براي آن ها كم كم سخت خواهد شد .
چون در اين سن فرد مبتال از ويلچر استفاده مي كنند حتما جاي مناسبي از كالس را براي او در نظر بگيريد
همواره به ياد داشته باشيد كه شما به عنوان معلم او مي توانيد نقش مهم در حمايت و بهبود روند زندگي او
داشته باشيد وسعي كنيد با ساير معلم هاي او نيز صحبت كنيد و همواره از تجربيات هم استفاده كنيد تا
شرايطي را براي تحصيل او مناسب كنيد .

مترجم  :سعيد ضروري
كپي برداري از اين مطلب با ذكر نام انجمن حمايت از مبتاليان به ديستروفي و نام مترجم محترم بالمانع
است.
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