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معلومات ملزوِّدي خدمة
العناية املنزلية
معلومات ِّ
ملزودي خدمة العناية املنزلية حول فريوس كورونا )(COVID–19

وتقديم الدعم للذين يعيشون مع الخرف.

إضافة إىل إجراءات السيطرة عىل العدوى التي يطبقها مزودو العناية املنزلية استجابة لفريوس
كورونا ( ،)COVID–19تُحدِّد 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 إقرتاح عدم تعريض ا ُملعتنى به ملشاهدة دورة األخبار عىل
التلفزيون التي تعمل عىل مدى  24ساعة.
•استعمل أدوات الذاكرة املساعِ دة واإليحاءات البرصية لرشح الوضع الحايل بطريقة بسيطة
•قدِّم التطمينات حول استعمال الكمامات وتجهيزات الوقاية الذاتية (العازلة)
•خذ الوقت لإلستماع إىل الشخص وما يُقلِقه
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•أ ِّكد تفهُ مك ملشاعر هذا الشخص
•قدِّم التطمينات
•عندما تقيض الوقت مع الشخص اسأل عن أوضاعه وما إذا كانت تراوده أية أسئلة
•حاول تجنُّب الحديث عن مخاوفك وما يُثري قلقك أمام الشخص الذي تعتني به
•تجنَّب استعمال ا ُملفردات السلبية مثل ‘الجائحة’ أو ‘األزمة’
احرص عىل الحد األدنى من إنقطاع تقديم الخدمة
•حافظ عىل الروتني ا ُملعتاد قدر ا ُملستطاع
•إذا تعذَّر الحفاظ عىل الروتني ،اعمل مع ا ُملعتنى به (ومع عائلته أو مُقدم الرعاية ،حسبما هو
مالئم) من أجل تحديد الطرق البديلة لتقديم الخدمات
•إذا كنت تفتش عن البدائل للدعم اإلجتماعي ،قد تريد أخذ االسرتاتيجيات التالية بعني اإلعتبار:
°تشجيع الشخص الذي يعيش مع الخرف على التفكير بممارسة بعض التمارين اللطيفة إما
وهو جالس في الكرسي أو حوالي المنزل
°توفير األنشطة لتكون بمتناول اليد مثل الكتب ،المجالت ،أحجية الپازل ،الموسيقى ،الحياكة،
برامج التلفزيون والراديو
°الذهاب للمشي اللطيف وقضاء الوقت في الحديقة والتع ُّرض للهواء الطازج والضوء الطبيعي
حافظ عىل الصحة البدنية
•قد يحتاج األشخاص 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 في الحمامات واألماكن األخرى لتذكير
األشخاص الذين يعيشون مع الخرف بغسل أياديهم بالصابون لما ال يقل عن  20ثانية.
ً
°قدِّم
عرضا يُبين التنظيف والغسل الدقيق لليدين ،وف ِّكر بترديد أغنية ما لتشجيع النزالء على
غسل أياديهم لفترة  20ثانية على األقل
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الخرف الوصول إلى مغسلة لغسل يديه ،قد يشكل مُعقم اليدين أو
°إذا تعذَّر على الشخص ِ
مناديل اليد مُضادة البكتيريا بديالً سريعً ا .إن مُعقم اليدين سيكون فعاال ً فقط إذا كانت
اليدين غير متسخة عند النظر اليها.
°شجِّ عهم على ُ
السعال أو العطس في منديل ورقي أو داخل المرفق بدال ً من داخل أياديهم
واحرص على التخ ُّلص من المنديل الورقي في حاوية النفايات.
•استعمل اإليحاءات التي تحث عىل التذكري بخصوص أهمية التباعُ د البدني (املكاني) وعدم
مغادرة املنزل
•راقب وتنبَّه ألعراض شبيهة باإلنفلونزا
•راقب وتنبَّه لتغيريات تطرأ عىل السلوك
•إذا توعَّ ك الشخص الذي تعتني به وتع َّرض ألعراض فريوس كورونا ( ،)COVID–19إتصل
بالخط الساخن لفريوس كورونا ( )COVID–19عىل  1800 675 398أو اتصل بطبيبه
•رتِّب لخدمة توصيل األغذية والوجبات إذا تعذَّر عليك التسوُّق بدون مساعدة.
ِّ
خفف من ُ
العزلة اإلجتماعية والوحدة
•شجِّ ع ا ُملعتنى به عىل املشاركة يف األنشطة اليومية
•حافظ عىل الروتني ا ُملعتاد قدر اإلمكان
•شجِّ ع االستماع للموسيقى أو الكتب السمعية أو األنشطة األخرى التي تشغل الحواس
•شجع العائلة واألصدقاء عىل توصيل رزمات العناية مُرفقة مع رسائل من أفراد العائلة
واألصدقاء
ظم لزيارات ُ
•ن ِّ
تفقدية منتظمة من العائلة أو الجريان وتقاسم معهم أرقام اإلتصال إذا كان الدعم
اإلضايف مطلوبًا
•استعمل خدمات املتطوعني إلجراء اإلتصاالت الهاتفية مع الشخص ُّ
لتفقده
ُ
التواصل ـ اآليپاد مثالً ،أو اإلتصال بالفيديو ،السكايب،
•حاول ترتيب وتنظيم وسائل أخرى من
ُ
التواصل اإلجتماعي إذا كان ذلك منطقيًا.
املكاملات الهاتفية ،الرسائل بواسطة
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ُ
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/
َّ
املستجدة ومعالجتها
التنبه للسلوكيات ُ ِ
•حاول اإلستباق يف معرفة إحتياجات الشخص
•عليك قضاء بعض الوقت لتفهُّ م ما يقوله الشخص ا ُملعتنى به
•ابلِغ املرشف املسؤول عنك إزاء حصول تغيريات يف السلوك والتي قد تشكل خط ًرا عىل الشخص
ا ُملعتنى به أو عىل اآلخرين
•للمزيد من النصائح واإلرشادات إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف الذي نُديره عىل الرقم
1800 100 500

•أو إتصل بالخدمة االستشارية إلدارة سلوك الخرف ( )DBMASعىل 1800 699 799

دعم ومساندة األشخاص الذين يخضعون ُ
للعزلة الذاتية
•استوضح من الشخص الذي تخدمه قبل الدخول عما إذا كان أي شخص يعيش يف املنزل يخضع
للعزل الذاتي .وتجنَّب الزيارة إذا كنت متوع ًكا
•للمزيد من النصائح حول طريقة التعامُل مع خدمة العناية داخل املنزل ،راجع املوقع

health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-guide-forhome-care-providers

تتوافر معلومات َّ
محددة خاصة بالخرف عرب اإلتصال ِبـ خط املساعدة
ُ
الوطني للخرف الذي نديره عىل الرقم .1800 100 500
ُّ
للتعلم سلسلة شاملة من الربامج التثقيفية ملساعدة
يوجد لدى مركز الخرف
ُ
املعتنني برعاية ِ
املسن عىل معالجة الكثري من القضايا املطروحة أعاله.
للمزيد من التفاصل إتصلوا بالرقم  .1300 DEMENTIAكما يمكنك إيجاد
سلسلة واسعة من املوارد يف مكتبة جمعية الخرف يف أوسرتاليا:
dementia.org.au/library
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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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