
РЕАЦЕНТР 
قسم أمراض األعصاب والمعالجة الرد فعلیة لألطفال

 عاماً معنا!20

إعادة التأھیل الشامل

المعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة



1994. لقد مضى على افتتاحه مدة 22 عاما. لقد وضع االخصائيين في مجمع يعمل "رياسنتر" في سمارا منذ عام
سمارا العالجي "رياسنتر" طريقة فريدة لعالج األمراض العصبية عند االطفال.  المعالجة الرد فعلية بالتيارات 
لدى الدقيقة والتي تم االعتراف بفعاليتھا والموافقة عليھا وتمت التوصية الستخدامھا في الممارسة العصبية 

االتحادية .األطفال من قبل وزارة الصحة في روسيا 

نبضات ومن أجل استعادة العمل الطبيعي للدماغ عند اجراء المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة تستخدم 
فيزيولوجية كھربائية صغيرة جدا والتي تتساوى في القوة مع النبضات المتدفقة في الجھاز العصبي المركزي. 

تقوم ھذه النبضات باستعادة التطور الطبيعي للخاليا العصبية وتشجعھا على نمو اجزاء جديدة )المحاور 
العصبية .والتشعبات( وتقوم بتحفيز تشكيل نقاط االشتباك العصبي وتسريع معالجة المعلومات الواردة والمرسلة
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.وبفضل ھذا تتطور لدى األطفال المھارات الحركية الجديدة وتزداد قدرتھم الكالمية وامكانياتھم الفكرية

РА3РНШВНИ:В 

К.'1}'20101/!:Ь: • , • ..&.._.�1010�. 

.,},1..кpn·l"OlmlUI• �ftPll,fl .... �1•n&wu1 U88UICМ'JMC-
f'l�.u,tJ,._�� 1·м;�1� 

... ��---=n:wШ"IO�r,::,q� ----�(..,.JOIO.rC..,..,л.фti,1--.lt8(1.� J.W 
�Q!IIT-��....._,,..... 
, .... _ •• 1( .... 11,.М111Ц .. .....___.t_-1,�--��..,._.. ..... ,. 
·-
• �....,.....ео.-; ·�-"'�
llpq1�--1t--•••..,.••...,.,n_'ll.lf'IUU ·�........-,.1бс,1�, 
.,ь---. 
·�"ТJX6)ll,IWlfl�Al4')...---0� 

:o=.���,-,...,·-·C'fll,-
• I���
·���-�-----
•(kfpwe.....,____� ... ..,;,n.� �-

РА3РВШВНИ:В 
IIAllrl!"ftJШllll ltfllQfl t.4111Щllltt"MtATH.tlnl(IIПШ 

ФС.��0101..!.L м .__!L .. �1or • 

*)liu,rprl'П*UМll�fl'plRtrM•�•-•1� .... .
м,oнo,1-,i IU.ttlМ:mйe t Jle-1.Ц,-..........,.,.IIW'WC':l,.'М'I t•lfNl:.:rtt-

ro.�МIIIIOf(t.,.... MJ1ntКllll'4 �lotl.1.1'11 JUll-.'lll"tl)W• 

, • ..,,lilt:11 .. -�Qlll!I 11 ..... t 
1ЛО..с..р«м1 T�t•<iIOUI• Кт.,1.м.,11: .. �uп,тр, 
(«J(IIO,r bi,urpa..)-.. Фp)w:1,1:, l(#A). 

flooni:'811lnl О111,:,W.:,1"16811.11.•• .. o•IUI..--.I 'IR-M81 
• �-- ""1� ,о.� мо'n. а 
.-IILCf� � �l)'*'/)f'IQI· ,,rotи.� ... 
�·�,...�"'P)�IIOl'\81NМ84Мllf')--.. 
• 1Ьооt1 � ....... с�� 
-.lp(lll)Wl)pllll'u�or�..ьp-. 'f'l!:'�tclJIШa. 
...,, .... �...,__ 
IIP(>1••-a.u•oo 11 •Catu.1,'ltlllllM8• "W.)llllltM•_-•1' IDM"'-'tlllllll: 
• '1�--�1Qldllll&.. . ·�-�-
• Со,:,а.� � �о �rv_... ...,. 
�#-9М"il!ll.lal 

• 11io.- ... щ.11rJ1,�Щ�ntwy:n� 
• ИM,IIIWJl,1)�• ·i ,

1
,__n.�pм'IC'CМll1tmlCII.. 

""·-·-
п.1.....u,·1111мс 
·��а:..

یتم معالجة التأخیر في التطور
:بشكل فعال

.الحركي -
.الكالمي -
.النفسي  باالضافة للتوحد -

التي  تنشأ نتيجة لصدمة الوالدة
وزيادة الضغط داخل الجمجمة والذي

.ينشأ من مضاعفات التطعيم

الطریقة الفریدة للعالج
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التالیة تمت التجارب السریریة لھذه الطریقة على األسس 

فرع كولسكي للجمعیة العلمیة واإلنتاجیة  النظافة و األمراض المھنیة  التابعة لوزارة الصحة في 1 
جمھوریة روسیا االتحادیة االشتراكیة السوفیاتیة في عام1991 

المركز الطبي إلدارة شؤون الرئاسة في روسیا االتحادیة عام 1997 .2
. معھد الطب الشرقي التابع لوزارة الصحة في روسیا االتحادیة عام 1997 3

كلیة المنتجعات و العالج الطبیعي في جامعة سامارا الحكومیة الطبیة في عام 1998 .4
كلیة األمراض الداخلیة في المؤسسة التعلیمیة الحكومیة للتعلیم المھني العالي جامعة سمارا الحكومیة5 

میالدي الطبیة للصحة الروسیة2003 - 2008
یتم إجراء المزید من التحسین لھذه طریقة وتطویر نظم العالج الجدیدة لمختلف األمراض العصبیة 

االخصائیین باالشتراك مع 
جامعة سمارا الطبیة ریافیز 1

المؤسسة االتحادیة الحكومیة على الموازنة مركز البحوث الروسیة للتأھیل الطبي و المنتجعات" في 2 
.وزارة الصحة في روسیا

غافریلوف ألیكسي بیتروفیتش. دكتوراه دولة في العلوم الزراعیة
مدیر الشركة المساھمة المغفلة "مجمع سمارا العالجي" ریاسنتر " االب الروحي

طریقة العالج. المؤلف والمطور للمعدات الطبیة للمعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة
.وطریقة التأثیر على النقاط النشطة بیولوجیا والحصول على معلومات حول حالتھم

غافریلوفا تاتیانا ألیكسییفنا. دكتوراه في العلوم الطبیة
األخصائي في علم أعصاب األطفال في الشركات الطبیة "ریاسنتر". مطور

المعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة.أستاذ مساعد في قسم الطب السریري في جامعة
 ."سمارا الطبیة "ریافیز

أوخانوف یفغیني یوریفیتش
مؤلف ومطور البرمجیات لتنفیذ المعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة

المؤلفون والمطورون



. .. . . ' - . - - . ' ' . 
. ' . .. � �- -

يتم تنشيط ردة فعل الفص الجبھي الدماغي الجبھي والمناطق الكالمية للقشرة المسؤولة عن فھم الكالم
.(والمفردات ومھارة بناء الجمل واالستقرار الرد فعلي لعضالت جھاز النطق (عند التلفظ
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:|وبنتیجة العالج
.تتحسن عملیة فھم الكالم

.یتم تجدید المفردات السلبیة للطفل

:یتطور الكالم في الترتیب الفیزیولوجي

.یتم تنشیط الثرثرة والمحاكاة الصوتیة -

.تنشأ بعدھا الكلمات البسیطة -

.تحدیث المفردات النشطة للطفل -

.یمكن للطفل أن یتعلم بناء العبارات والجمل -

.یبدأ في الدخول في الحوار مع إبقاء الحوار مستمرا -

.یتم تطویر مھارة السرد ووصف األحداث و تحسین االلقاء -

عند التوحد ووجود مظاھرالتوحد
يتم تنشيط ردة فعل الفص الجبھي الدماغي الجبھي والمناطق الكالمية للقشرة المسؤولة عن فھم الكالم

وتخفيض النشاط المرضي في الھياكل الجذعية ودعم االستقرار في نمط األوعية الدموية في الدماغ للتخفيف
.من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة

:|وبنتیجة العالج

.تقل االنفعاالت العاطفیة والعدوانیة ویتم تثبیط الحركیة -
ویظھر النشاط - واللعب والناس المحیط العالم حول الفضول  یظھرھناك

.المعرفي
.الطفل یدرك العالقة السببیة. تتطور المھارات االجتماعیة -

.(یبدأ المشي بشكل مستقل إلى المرحاض وبتناول الطعام ویقوم باللباس)
 یزداد االھتمام باألنشطة التصحیحیة مع أخصائي النطق ومصحح -

.النطق وأخصائي علم النفس
الطفل - السلبیة المفردات .تتحدص

.التحسین من فھم الكالم -
.تظھر محاوالت للطلب -

النشطة - المفردات .توسیع
والحساب والكتابة - القراءة مھارات .تطویر

عند التاخر في النطق والتاخر في التطور النفسي النطقي والتلعثم والحس الحركي
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تستقر األوعیة الدماغیة ویتحسن التدفق الوریدي من تجویف الجمجمة ونتیجة لذلك تتوازن عملیة اإلنتاج
.واالمتصاص للسائل النخاعي وینخفض الضغط الزائد على الدماغ

:|وبنتیجة العالج

.یتم القضاء على المظاھر الھستیریة والتھیج الحركي والعدوانیة -
.یتوقف الصداع والنزیف في األنف -

.تتحسن الذاكرة والتركیز-

عند وجود اصابات واضطرابات خلقیة في الجملة العصبیة المركزية

وعند وجود شلل االطفال
یتم اجراء التنشیط الردي للمخیخ والفص الجبھي والمناطق الحركیة والكالمیة من القشرة المخیة المسؤولة

.عن فھم الكالم والمفردات ومھارة بناء الجمل وتثبیت الرد الفعلي لنمط عضالت جھاز الكالم

:|وبنتیجة العالج

.یقلل تدریجیا من نمط تردد العضالت من األطراف العلویة والسفلیة -
.زیادة الرغبة في التحرك واكتساب المھارات الحركیة الجدیدة -

 تطویر المھارات الحركیة یبدأ الطفل بالحفاظ على رأسھ والزحف -
.والجلوس والمشي

 تطور المھارات الحركیة الدقیقة حیث یتعلم الطفل أن یأكل ویرسم-
.ویكتب

 یتحسن التنسیق للحركات والحفاظ على التوازن بشكل أفضل عند -
.المشي

 یبدأ في تطویر الكالم بحیث یحسن فھم الكالم ویوسع المفردات -
.ویصبح االلقاء أكثر وضوحا

عند إجراء المعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة یتم التعامل مع كل طفل على حدة. لن یكون االستعداد
للتشنج من موانع العالج. عند وجود نشاط صرعي على التخطیط الدماغي الكھربائي یتم العالج بھا وفقا

لنظام مخفف: ال یتم التعامل مع النقاط في مساقط التركیز عند النشاط االنتیابي. عند وجود الھجمات
المتشنجة في تاریخ المرض یتم تنفیذ العالج على خلفیة استخدام مضاد التشنج الذي تم وصفھ في وقت

سابق من قبل طبیب معالجة الصرع

عند ازدیاد الضغط في الجمجمة بسبب استسقاء الراس



يتم تنشيط رد الفعل للفص الجبھي من الدماغ المسؤول عن التفكير المنطقي وتركيز االھتمام  فضال
.عن تفعيل مناطق العد والقراءة والكتابة

عسر القراءة (اضطراب القراءة).  عندما يقرأ الطفل ببطء ويجري عدد كبير من األخطاء وال يفھم
.المادة المقروءة

العسر في الكتابة (اضطراب الكتابة). يقوم الطفل بالكثير من األخطاء في الكتابة بحيث ال يمكن بشكل
.صحيح تطبيق ما تعلمه

قبل العالج بعد 3 دورات
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العسر في الحساب(اضطراب الحسابات). ال يستطيع الطفل الحساب وال يمكنه حل المسائل والمعادالت ال
.يمكن أن يحفظ جدول الضرب او ان يستخدمه

قبل العالج بعد 3 دورات

:ونتیجة لذلك یتعلم ویتفھم الطفل المواد المدرسیة بشكل أفضل

.تتحسن الذاكرة والتركیز تدریجیا  

.انخفاض اإلثارة و یصبح السلوك أكثر مالءمة -

.تنخفض األخطاء أثناء القراءة وتزید سرعة القراءة -

.تتحسن عملیات الفھم والتذكر وروایة القراءة -

.الكتابة الیدویة تصبح أكثر سویة بسبب تطویر المھارات الحركیة الدقیقة -

 زیادة سرعة الكتابة وانخفاض عدد األخطاء-

.الطفل یتعلم الحساب ویبدأ بحل المسائل-

یتذكر ویبدأ تطبیق جداول الجمع والضرب -

عند وجود اضطرابات في تنمیة المھارات التعلیمیة



التأخیر في تطویر الكالم
.التأخیر في تطوير الكالم -

.التخلف العقلي -
.التخلف في تطور الخطاب الكالمي النفسي -

.التلعثم الكالمي او اضرابه وتعثر الفھم المؤدي لتعثر الكالم -
.االرتباك التلفظي الشللي العضلي-

.عسر التلفظ المختلط-

.التأخیر في تطویر الطیف التوحدي
.سلوك التوحد التلقائي -

التوحد العضوي -
.متالزمة كانر. متالزمة أسبرغر -

.التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة-
.اضطرابات طیف التوحد -

.إصابة الجھاز العصبي المركزي في فترة الوالدة
.تأخیر التطور الحركي النفسي -

.زيادة نمط تردد العضالت -

.تأخیر التنمیة على خلفیة آفات المحلالت البصریة والسمعیة

.الضمور الجزئي لألعصاب البصرية -
.اعتالل الشبكیة الخداجي-

.فقدان السمع الحسي العصبي-

التأخیر في التطویر بوجود األمراض الوراثیة والتمثیل الغذائي بما في
:ذلك

.(الحساسیة إلى الغلوتین) -
 .بیلة الفینیل كیتون او البوال التخلفي -

.متالزمة داون -

التأخر الحركي و التنمیة الكالم عند األطفال المصابین بالشلل
.الدماغي

. الشلل الدماغي. الخلل الشقي النصفي الفالجي -
الشلل الدماغي. الشلل الطرفي المزدوج -

.الشلل الدماغي. الشلل الرباعي التشنجي -
.الشلل الدماغي. الشلل الرعاشي -

.الشلل الدماغي. شكل فرط الحركة  العشوائیة-
.الشلل الدماغي. الشلل التشنجي الالتناسقي الحركي -
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:وأیضا مشاكل التدریب
:االضطرابات التنموية الخاصة في مھارات التعلم

.عسر القراءة وعسر الكتابة وخلل الحساب

تخضع بشكل فعال للعالج
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.الفحص االولي
يسمح الفحص الكھربائي االولي لكل طفل على حدا بتطوير نظام العالج

الفردي على اساس الميزات التطورية والظواھر السريرية وحالة الجھاز
 .العصبي

.تخطیط الدماغ الكھربائي
يسمح بالكشف عن عالمات التأخير في تطور النشاط الكھربيولوجي في
الدماغ والخلل في الھياكل الوسيطية الجذعية فضال عن النشاط االنتيابي

 .لتصحيح نظام العالج

.المعالجة الرد فعلیة بالتیارات الدقیقة
تسمح لك بتنشيط مناطق التنمية المتخلفة من الدماغ (الكالم والحركية

والتدريب) وتحقيق االستقرار في الضغط داخل الجمجمة والحد من استثارة
.الجھاز العصبي المركزي

.الدروس مع معالج النطق
تھدف الدروس مع أخصائي النطق الى تطوير الكالم وتوسيع المفردات

.وإنتاج األصوات وتطوير المھارات في بناء العبارات والجمل والقصص

.الجمباز النطقي
لتعليم الطفل ذو صعوبة التلفظ الصحيح لنطق األصوات بشكل صحيح
يساعد الجمباز النطقي. يتم في الفصول الدراسية تعليم الطفل تمارين

.خاصة من شأنھا أن تحسن تنسيق حركات عضالت جھاز الكالم

.تدلیك المنطقة الكالمیة
يتم ذلك من قبل المعالجين في الكالم مع مساعدة التنظيرات المعقمة

بحيث تحسن نمط تردد العضالت. ھذا ضروري لألطفال ذوي
.اضطرابات  االلقاء و ضعف المضغ والبلع وذوي اللعاب المفرط

اعادة التاھیل الشاملة



.الدروس مع طبیب الخلل التخاطبي
ھي تساعد الطفل على إتقان المفاھیم األساسیة مثل االلوان واالشكال

واالحجام وحفظ الحیوانات البریة وااللیفة ومعرفة كیفیة تجمیع األشیاء
 (المالبس واألثاث والنقل وما إلى ذلك) وفقا للخصائص الرئیسیة.

.واألھم من ذلك في ھذه التدریبات ھوتطویر التفكیر المنطقي

.الدروس مع طبیب االطفال النفسي
موجھة الى تطویر المھارات الحركیة الدقیقة والذاكرة واالنتباه والتفكیر.
وھي تساعد األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وأطفال المدارس الذین
یعانون من مشاكل في التعلم على تطویر أو تصحیح مھارات القراءة

.والكتابة والحساب

.التدلیك الخطي لألطراف
یسمح بالسترخاء بشكل انتقائي للعضالت المتشنجة ویحفز نمط تردد
العضالت الخزلیة و العضالت الضامرة وذلك لزیادة حجم الحركات
عند األطفال الذین یعانون من امراض الجھاز العصبي المركزي

 .المحیطي وشلل االطفال

.العالج الیدوي
یحتاج األطفال الذین یعانون من أفة في العمود الفقري العنقي الى

االسترخاء والذي یریح العضالت المتوترة في الرقبة ویزیل الكتل ویحسن
 .تدفق الدم إلى الدماغ من خالل شرایین العمود الفقري

.المعالجة الفیزیائیة البدنیة
ان ممارسة المعالجة الفیزیائیة البدنیة  ضروریة لألطفال المصابین

بالشلل الدماغي لتطویر المھارات الحركیة الجدیدة. في ھذا یتم
مساعدتھم من قبل اتجاھات مختلفة من المعالجة الفیزیائیة البدنیة بما

 .في ذلك مع استخدام كرات االستقرار والمحاكاة المیكانیكیة

العالج بركوب الخیل .
العالج بركوب الخیل یقوي ویشد عضالت الظھر ویساعد على تقلیل

نمط تردد العضالت ویقلل من الترنح ویحسن من التنسیق بین الحركات
.بسبب تدریب المخیخ

یشمل ریاسنتر:
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لمعالجة وإقامة المرضى من خارج المدینة
"یعمل المنزل الداخلي "ریا سنتر سمارا

یوجد في المنزل الداخلي غرفة لعب لألطفال.
.یمكنكم ترك الطفل تحت رعایة المعلم

یتوفر لكم غرف مریحة: اقتصادیة وقیاسیة
.وغرف عالیة الراحة

ومن اجل اللعب في الھواء الطلق ھناك ملعب
.لألطفال مع الھاویة والمراجیح والساحة الرملیة

یشمل سعر الغرفة 4 وجبات في الیوم. یمكنك
طلب نظام غذائي خال من الغلوتین

تحظى المتاھة البسیطة بالشعبیة الخاصة عند
األطفال. ھنا یمكنك الركض والقفز والنزول من

.المرتفع

خیارات الدفع المحتملة
.الدفع النقدي وغیر النقدي (1

.دفع رسوم العالج على حساب صنادیق األموال الخیریة (2
:قائمة الوثائق التي تقدم إلى الصندوق الخيري عند تقديم الطلب للحصول على مساعدة مادية للعالج

رسالة طلب المساعدة من الوالدين. يجب ان تسمح الرسالة اإلذن بنشر المعلومات على شبكة .1
اإلنترنت ووسائل اإلعالم لجمع األموال لعالج الطفل (من المستحسن تحديد المشاكل وتبرير الحاجة

.(القصوى للعالج والدفع عن طريق الصناديق الخيرية
.(صورة من جواز سفر الوالد او الوصي (الصفحة ذات الصورة وتصريح اإلقامة .2

.شھادة ميالد الطفل .3
.البيان الطبي .4

.(التواصل مع االھل (أرقام الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني .5
.(فاتورة لعالج الطفل. (يجب أن يعدھا مدير "رياسنتر" حيث يجب ان تتم معالجة الطفل .6

.دفع ثمن العالج حسب بوليصة التأمين الطبي الطوعي
يمكن للعمالء الذين لديھم بوليصة التأمين الطبي الطوعي الحصول على المشورة والمساعدة التشخيصية

والعالج من خالل دفع مجموع كامل الخدمات "ريا سنتر" من قبل شركة التأمين. لتوضيح إمكانية
الحصول على الخدمات بموجب بوليصة التأمين الطبي الطوعي يجب على الشخص المؤمن عليه

.االتصال مع "رياسنتر" على التلفون 602-2222-800-8

اإلقامة في المنزل الداخلي



قسم أمراض األعصاب والمعالجة الرد فعلیة لألطفال

:فروعنا
المنزل الداخلي في مدینة سامارا. تلفون . (846) 49-29-990

مدینة سامارا. نوفو- فوكزالني توبیك. 21أ. تلفون(846) 43-03-205
مدینة سامارا. شارع فرونزي. 169أ. تلفون (846) 01-82-332

مدینة استراخان. شارع االدمیرال ناخیموف. 70 غ. تلفون  (8512)
77-27-24

مدینة بارناول. جادة كالینین. 8. تلفون (3852) 73-66-53
مدینة فولغوغراد. شارع كراسنوزنامینسكایا. 25ب. تلفون (8442)

29-05-33
مدینة یكاتیرینبورغ. شارع باومان. 28ب. تلفون (343) 50-12-300

مدینة ایجیفسك. شارع بوشكین. 222. تلفون (3412) 032-333
مدینة كازان. شارع كارل ماركس. 14. تلفون (843) 06-59-292

مدینة كالینینغراد. جادة بوبیدي. 70أ. تلفون (4012) 70-43-93
مدینة كیمیریفو. شارع دزیرجینسكي. 14. تلفون (3842) 03-01-33

مدینة نابیریجني تشیلني. جادة سیویومبیكي. 28. تلفون  (8552)
65-65-44

مدینة اورینبورغ. شارع تیریشكوفا. 8أ. تلفون (3532) 45-11-56
مدینة سان بطرسبرغ. جادة سیفیرني. 1/18. تلفون (812) 03-25-335
مدینة ساراتوف. شارع شیلكوفیتشنایا. 186. تلفون (8452) 893-791
مدینة تولیاتي. شارع مارشال جوكوف. 6. تلفون  (8482) 512-612

مدینة تولیاتي. شارع اوكتیابرسكایا. 72. الطابق 4. تلفون (8482)
329-229

مدینة اولیانوف. شارع الدكتور میخایلوف. 53. تلفون (8422) 74-39-55
مدینة اوفا. شارع یوري غاغارین. 33. تلفون (347) 62-82-262

مدینة تشیلیابینسك. اوتوستراد میتالورغوف. 78أ. تلفون (351)
751-16-01

التلفون المجاني في روسیا 602-2222-800-8

www.reacenter.ru 
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