NACD – A face ce functioneaza pentru
Paralizia Cerebrala
Daca copilul tau sau un copil pe care il cunosti a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala,
probabil ca ai auzit recomandarile standard de la medici si terapeuti. Paralizia cerebrala, care
rezulta din lezarea unor parti din creier responsabile cu controlul miscarilor a fost tratata de
terapeuti in acelasi mod de zeci de ani. Terapeutii lucreaza membrele in incercarea de a le
imbunatati functia. De asemenea, lucreaza cu proteze pentru a ajuta copilul sa devina mai
mobil. Toate aceste strategii ar functiona daca paralizia cerebrala ar fi o boala ce afecteaza
membrele. Paralizia cerebrala este o problema cauzata de ceva ce i s-a intamplat creierului, nu
mainilor si picioarelor. Intelegerea completa a acestui fapt, face abordarea NACD diferita.
NACD evalueaza toti copiii folosind o apreciere a dezvoltarii neurologice care ne ofera
informatii despre cum functioneaza copilul in zone precum dezvoltarea tactila, dezvoltarea
vizuala si auditiva, limbajul, abilitati manuale si motorii. Folosind rezultatele evaluarii,
personalul NACD creeaza un program de activitati destinat sa il faca pe copil sa evolueze in
fiecare functie in parte. Copilul trece progresiv prin toate etapele dezvoltarii tipice oferindu-i
creierului informatii specifice si relevante. Toate miscarile care sunt invatate urmeaza pasii
dezvoltarii tipice. Acelasi principiu este aplicat pentru toate zonele de dezvoltare care implica
functia si procesarea vizuala, functia verbala, procesarea auditorie, dezvoltarea limbajului si
abilitatilor manuale.
NACD se adreseaza si dezvoltarii educationale a copilului. Fiind capabili sa stabilim cu exactitate
abilitatile de procesare ale copilului, NACD creaza un program care tinteste modalitățile exacte
prin care instruim copilul să obțină cele mai bune rezultate din punct de vedere academic.
Programul vizeaza deasemenea imbunatatirea functiei cognitive a copilului.
Abordarea NACD este eclectica. Cautand constant cai mai bune pentru a lucra cu copiii,
ghidandu-le pasii catre viitorul success, NACD adopta permanent strategii noi care
functioneaza. Pe masura ce invatam mai mult, invatam parintii ceea ce am invatat. Fiind o
organizatie care aduna laolalta parinti si profesionisti in domeniu, NACD instruieste parintii sa
lucreze cu proprii copii, le ofera informatii si ii autorizeaza sa implementeze programul special
creat pentru copilul lor unic.

