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معلومات ملزوِّدي خدمة
العناية السكنية با ُمل ِسن
ملزودي خدمة العناية ُ ِ
معلومات ِّ
باملسن إضافة إىل اإلقامة حول فريوس كورونا
) (COVID–19وتقديم الدعم للذين يعيشون مع الخرف.
إضافة إىل إجراءات السيطرة عىل العدوى التي يطبقها مزودو العناية السكنية با ُمل ِسن استجابة
لفريوس كورونا ( ،)COVID–19تحدِّد التوجيهات التالية بعض اإلعتبارات بالنسبة لألشخاص
الذين يعيشون مع الخرف .وإذا كنت ً
قلقا بخصوص صحة شخص ما يعيش مع الخرف إتصل
بطبيب هذا الشخص بشكل مبارش.
نقدِّم أدناه بعض إقرتاحات مبدئية حول دعم األشخاص املتأثرون جراء الخرف ،كما تتوافر
املعلومات التفصيلية عرب اإلتصال بخط املساعدة الوطني للخرف عىل .1800 100 500

التعليمات واالسرتاتيجيات
خفف من إرتفاع القلق والخوف بخصوص فريوس كورونا
•تأكد من أن املعلومات ا ُملقدَّمة هي من مصدر موثوق (كدائرة الصحة يف الكومنولث مثالً).
•ضع حدًا ُّ
لتدفق املعلومات اإلعالمية عرب إطفاء دورة األخبار عىل التلفزيون التي تعمل عىل مدى
 24ساعة.
•قدِّم املعلومات والتوضيحات للنُزالء ا ُملدركني ملا يحصل وينتابهم القلق بهذا الشأن.
•قدِّم التطمينات حول استعمال الكمامات وتجهيزات الوقاية الذاتية (العازلة).
•استعمل أدوات الذاكرة املساعِ دة واإليحاءات البرصية لرشح الوضع الحايل بطريقة بسيطة.
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•تأكد من قضاء الوقت بشكل دوري مع النزالء للسؤال عن أوضاعهم وما إذا كانت تراودهم أية
أسئلة
•خذ الوقت لإلستماع إىل الشخص وما يُقلِقه
•أ ِّكد تفهُ مك ملشاعر هذا الشخص
•قدِّم التطمينات
•احرص عىل الحد األدنى من نقاش املوظفني وتكهناتهم أو آرائهم حول تأثري فريوس
( )COVID–19أمام النزالء
•تجنَّب استعمال ا ُملفردات السلبية مثل ‘اإلغالق’‘ ،الجائحة’ أو ‘األزمة’
التواصل املستمر مع العائالت ُ
ُ
ومقدمو الرعاية
ادعم
ُ
التواصل حول ماهية إجراءات السيطرة عىل املرض
•تواصل مع العائالت عرب متنوع من أقنية
بخصوص فريوس كورونا ( )COVID–19وأين يمكن اللجوء من أجل املزيد من املعلومات
•ال تشجِّ ع الزيارة إىل موقع الخدمة إذا كان الزائر متوع ًكا
•شجِّ ع الزوار عىل التقيُّد بالتباعُ د اإلجتماعي بمسافة فاصلة قدرها  1،5مرتًا حيث أمكن ذلك
وناقش معهم م ً
ُسبقا كيف يجب إجراء الزيارات
•شجِّ ع الزوار يف الحفاظ عىل إجراءات النظافة الشخصية الصارمة
•حاول أن تكون الزيارات يف غرفة النزيل أو يف الهواء الطلق أو يف منطقة محدَّدة لذلك وليس يف
منطقة مشرتكة مع النزالء اآلخرين وذلك للحد من خطر إنتشار العدوى
ُ
التواصل املفتوح مع النُزالء وعائالتهم وزوِّد العائالت بأخر ا ُملستجدات حول أوضاع
•حافظ عىل
وصحة النزيل
•قدِّم التطمينات للعائالت حول إجراءات السيطرة عىل الفريوس التي وضعتها قيد التنفيذ
ُ
التواصل ــ اآليباد ،تطبيقات اإلتصال بالفيديو ،اإلتصاالت
•حاول الرتتيب لوسائل أخرى من
ُ
التواصل اإلجتماعي إذا كان ذلك ممكنًا .حدِّد املواعيد مع العائلة لإلتصال عرب
الهاتفية أو رسائل
سكايب أو فايس تايم.
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• َّ
تحل بالتفهُ م وسعة الصدر واستمع إىل ما يُقلِق العائلة والنزيل
•حاول أن تستجيب يف الوقت املناسب ألسئلة ومصادر القلق لدى النُزالء وعائالتهم
•ارفع األمر إىل أحد املسؤولني ا ُملرشفني إذا لم تتمكن من اإلجابة عىل األسئلة أو املخاوف
•تفهَّ م أن هذا الوقت يُسبِّب التوتُّر والضغوط لدى الجميع
حافظ عىل الصحة البدنية
•قد يحتاج العاملون لديك تزويد النُزالء الذين يعيشون مع الخرف بالدعم اإلضايف للتأ ُكد من
التقيُّد بإجراءات التح ُّكم باملرض والعدوى
•قد يحتاج النُزالء الذين يعيشون مع الخرف إىل الدعم اإلضايف للحفاظ عىل نظافة اليدين بشكل
صحيح .إن التعليمات الخمس التالية تتعلق بهذا األمر تحديدًا:
°ف ِّكر بوضع شاخصات توجيهية صديقة للخرف يف الحمامات واألماكن األخرى لتذكري
األشخاص الذين يعيشون مع الخرف بغسل أياديهم بالصابون ملا ال يقل عن  20ثانية.
ً
°قدِّم
عرضا يُبني التنظيف والغسل الدقيق لليدين ،وف ِّكر برتديد أغنية ما لتشجيع النزالء عىل
غسل أياديهم لفرتة  20ثانية عىل األقل
إذا تعذَّر عىل الشخص َ
الخ ِرف الوصول إىل مغسلة لغسل يديه ،قد يشكل مُعقم اليدين أو
°
مناديل اليد مُضادة البكترييا بديالً رسيعً ا .إن مُعقم اليدين سيكون فعاال ً فقط إذا كانت
اليدين غري متسخة عند النظر اليها.
°شجِّ عهم عىل ُ
السعال أو العطس يف منديل ورقي أو داخل املرفق بدال ً من داخل أياديهم
واحرص عىل التخ ُّلص من املنديل الورقي يف حاوية النفايات.
°يمكن العثور عىل مزي ٍد من املعلومات حول غسل ونظافة اليدين عرب

www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/how-towash-and-dry-hands
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ُ
شجع ِّ
ِّ
للتواصل واإلنخراط االجتماعي بشكل مالئم
وروج
•ف ِّكر بإنشاء نظام مزاوجة األصدقاء فيما بني النُزالء أو بني النُزالء والعاملني لتمتني شبكات
وعالقات الدعم وا ُملساندة
•انظر وف ِّكر يف الحفاظ عىل الدعم اإلجتماعي من خالل مجموعات صغرية مع مراعاة مبادئ
التباعُ د اإلجتماعي حيث أمكن (كعقد إجتماعات يف أماكن أوسع وأكرب أو يف الهواء الطلق مثالً)
•شجِّ ع اإلستماع للموسيقى والغناء بهدف مشاركة اآلخرين يف ذلك
•استعمل مكربات الصوت ملمارسة ألعاب تفاعُ لية (قد يكون البينغو نموذجً ا)
•شجِّ ع عىل الفرص الدورية للميش يف الخارج وممارسة الرياضة وال سيما إذا كان ذلك يشكل
جزءًا من الروتني ا ُملعتاد للنزيل
•شجِّ ع أفراد األرسة واألصدقاء عىل إحضار رزمات الرعاية وتركها مُرفقة مع رسائل من العائلة أو
شجِّ ع األطفال من املدرسة املحلية عىل كتابة الرسائل أو رسم الرسوم إلرسالها إىل النزالء
•شجِّ ع الشخص عىل التفكري ببعض التمارين اللطيفة التي يمكنه ممارستها إما يف كريس أو ضمن
غرفته
•راجع التمارين الرياضية أو برامج املوسيقى أونالين املخصصة لكبار السن
ُ
والتواصل اإلجتماعي أونالين .تشمل
•استعمل التكنولوجيا مثل اآليپاد للوصول إىل األلعاب
الخيارات تطبيق ‘ A Better Visitزيارة أفضل’ (dementialearning.org.au/
 ،)technology/a-better-visit-app/حديقة حيوان إفرتاضية (zoo.org.au/animal-
 )houseأو متحف إفرتايض (.)artsandculture.google.com/
•قدِّم أنشطة أخرى مثل تلوين الرسوم ،املجالت ،طي الورق ،مطابقة الجرابات ،األفالم ،الكتب
الناطقة
َّ
املستجدة ومعالجتها
التنبه للسلوكيات ُ ِ
•ارفع مستوى عديد العاملني بهدف قضاء املزيد من الوقت يف اإلنخراط مع النُزالء وشجِّ ع النزالء
عىل املشاركة يف األنشطة اليومية حني تقديم العناية من شخص لشخص.
•حافظ عىل روتني دوري قدر اإلمكان.
•حافظ عىل النُزالء ناشطني لتجنُّب امللل والضجر وللتخفيف من النوم أثناء النهار.
•استعمل النور الطبيعي إىل أقىص حد ممكن.

© Dementia Australia

الصفحة 4

Coronavirus
COVID-19
صفحة مساعدة 2
•بالنسبة للنُزالء الذين يشمل روتينهم املعتاد امليش حوايل املكان بشكل مستقل ،ن ِّ
ظم مشاوير
امليش ا ُملعتادة والوصول إىل الخارج والهواء الطلق
ِّ
املتغية ومعالجتها عند ظهورها بدون تأخري
•حاول اإلستجابة للسلوكيات
ِّ
املتغية أو املعرضة لإلزدياد
•استعمل الوسائل غري الدوائية إستجابة للسلوكيات
ُ
التواصل
•استعمل التلميحات البرصية لتذكري النُزالء بالقيود املفروضة عىل
•تجنَّب استعمال املمارسات الكابحة (مثل فرض القيود)
ِّ
املتغية (مثل ـ CAUSEd
•قم بتطبيق أسلوب معالجة عواقب كل خطوة بخطوة عىل السلوكيات
للمزيد عن ذلك راجع املوقع  dementialearning.org.auوابحث عن ’.)‘behaviours
•أو اتصل بالخدمة االستشارية إلدارة سلوك الخرف ( )DBMASعىل 1800 699 799

للمزيد من النصائح واإلرشادات إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف الذي
نُديره عىل الرقم .1800 100 500
يوجد لدى مركز الخرف للتع ُّلم سلسلة شاملة من الربامج التثقيفية ملساعدة
ا ُملعتنني برعاية ِ
املسن عىل معالجة الكثري من القضايا املطروحة أعاله .للمزيد
من التفاصل إتصلوا بالرقم  .1300 DEMENTIAكما يمكنك إيجاد سلسلة
كبرية من املوارد يف مكتبة جمعية الخرف يف أوسرتاليا:
dementia.org.au/library

تستند املعلومات أعاله عىل معلومات قدمتها جمعية مرض ألزهايمر الصينية ومشاركة جمعية مرض ألزهايمر الدولية.

يمكنك اإلطالع عىل املعلومات كاملة عربwww.alz.co.uk/news/covid-19-sharing-experience-and-advice- :
from-adis-member-association-in-china

َّ
وتتغي برسعة وهذه املعلومات ليست سوى دليل فقط وقد ال تكون مالئمة لكل حالة أو
إن حالة فريوس كورونا تتطوَّر
ُ
ظرف .لإلطالع عىل آخر املعلومات حول فريوس كورونا زر www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-
coronavirus-2019-ncov-health-alert

توجِّ ه جمعية الخرف يف أوسرتاليا تقديرها لجمعية مرض ألزهايمر الدولية و ألزهايمر الصينية لنصائحهما يف إعداد
صفحة املساعدة هذه.
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