
DEMENTIA TIPS
TIPS FOR VISITING

تعليمات بخصوص الزيارات
»إن الزيارات الدورية ستصنع فرًقا كبريًا يف صحة املشاعر واملعنويات لديك ولدى قريبك أو 

صديقك« ماريون، ُمقدِّم عناية يف دار سكني للعناية.

تعليمات لألرس واألصدقاء وُمقدمو العناية
إن زيارة العائلة واألصدقاء الذين يعانون من الخرف مسألة هامة من 
الناحية املعنوية والنفسية. لكن ال يتمكن األشخاص الذين يعانون من 

الخرف عادة من املبادرة للرشوع باألنشطة أو »محاورتك وتسليتك« كزائر 
لهم. وإليك هنا بعض التعليمات التي قد تجدها مفيدة حني زيارتك لصديق 

أو أحد أفراد األرسة وذلك برصف النظر عما إذا يعيش يف املنزل أو دار 
سكني للعناية.

1. طوِّر أسلوًبا مرًنا

تتَّسم أيام كل واحد منا بأيام مرتفعة الطاقة وأخرى منخفضة ولربما 
كان صديقك أو أحد قريبك النزيل متعبًا يف يوم زيارتك. ورغم أن األمور 
قد ال تجري حسب ما خططت له، لكن تذكر أن زيارتك تبقى هامة - لك 

وللشخص الذي تزوره.

2. ُكن رؤوًفا بنفسك

قد تكون الزيارة ُمحزنة أحياًنا وصعبة ولربما إحتجت ملن يواسيك - لربما 
تصطحب معك صديق يؤازرك أو تخطط للقيام بما يرفهك ويخفف عنك 

عند العودة إىل منزلك.

3. ُخذ يشء ما معك

يمكنك أن تنخرط مع الشخص الذي تزوره عرب أخذ مجلة أو صحيفة 
معك. إقرأ له بصوٍت عاٍل بعض املقاالت التي ُتثري اإلهتمام أو ُقم بحل لغز 

ما معه. خذ معك الزهور أو طعام ُمحبَّب أو صور قديمة أو بطاقات تذكار 
بحيث ُتصبح هذه نشاًطا يساعد يف تحريض املشهد وإستذكار األحداث.

4. ضع أسس روتينية للزيارات

إحرص عىل قول وفعل نفس األشياء عند الوصول واملغادرة يف كل زيارة 
إذ يؤدي ذلك إىل إضافة بنية عمل لقريبك أو صديقك. عرِّف عن نفسك 

عند الوصول، مثالً قل »مرحبًا ماما، أنا ابنتك إليزابيت«. وهذا ما يخفف 
ره باسمك وطبيعة العالقة به - وال  من توتُّر صديقك أو قريبك ألنك ستذكِّ

تحاول أن تجعله يحزر من أنت.

5. اكتب البطاقات والرسائل

اعمال سوًيا، إكتبا رسالة إىل األصدقاء املشرتكني أو للعائلة إذ قد يؤدي ذلك 
إىل إنعاش الروابط ،العالقات والحفاظ عليها يف حياتهم. 
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لقد تم تمويل ترجمة صفحة املساعدة هذه من ِقبَل دائرة األرسة والخدمات 
املُجتمعية يف والية نيو ساوث ويلز وهي تستند إىل صفحة مساعدة تم 

تمويلها من ِقبَل دائرة الصحة لدى الحكومة األوسرتالية.
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6. تعرَّف عىل عاميل العناية باإلسم

وإذا كنت تزور داًرا للعناية السكنية، عليك التعريف بنفسك ورشح طبيعة 
عالقتك بالشخص الذي تزوره.

7. الصمت ليس أمر سلبي

وكإجراء بديل، حاول أن تتعلَّم اإلستمتاع باألوقات الهادئة.

8. رتِّب لرشاب ما سوًيا

إن تناول كوب من القهوة أو الشاي أو املاء سيساعد صديقك أو قريبك 
عىل تناول السوائل والتفاُعل اإلجتماعي واالستمرار يف النماذج العادية 

»القديمة« للضيافة.

9. الكالم ليس كل يشء

وقد تشكل املعانقة وتدليك العنق ومسك اليدان بديالً عن الحديث أو شأًنا 
مكمالً له.

10. أبدأ »بدفرت للتواُصل« بشأن األشياء الهامة التي يجب أن 
تتذكرها

ويمكنك كتابة هذه األمور كي تتم قراءتها من ِقبَل كل الزائرين وُتصبح 
محرًضا لذاكرة صديقك أو قريبك.

11. أعداد كتاب عن الحياة

وتشكل هذه وسيلة رائعة للتأكيد عىل رحلة حياة هذا الصديق أو القريب 
وأيًضا يف إستذكار اإلنجازات. اعمل عىل وضع خطة لزياراتك وقد يجعل 

هذا املرشوع وقتكما سوًيا أكثر متعة ويتسم باألهمية الخاصة.

ر القيام باملهام 12. فكِّ

ُقم بخياطة ووضع امللصقات عىل األلبسة وساعد يف الطعام أو الرشاب أو 
رافق الشخص الذي تزور يف امليش. ولن تقترص الفائدة يف ذلك عىل صديقك 
أو قريبك بل إنها تحافظ عىل دورك الهام وتساعدك يف الشعور بأنك مفيًدا 

وهاًما. كما إنها قد تساعد موظفي العناية يف دور العناية السكنية.

13. أعزف عىل آلة موسيقية أو ُقم بالغناء

وإذا كانت لديك ميول موسيقية، لربما أردت العزف عىل آلة موسيقية 
أو الغناء لصديقك أو قريبك. فاملوسيقى تؤدى إىل اإلسرتخاء واسرتجاع 

الذكريات الحلوة والشعور بالهدوء واألمان.
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تقدم هذه النرشة ملخًصا عاًما ليس أكثر حول املوضوع املُغطى. ويجب عىل الناس طلب اإلستشارة املهنية بشأن 
حالتهم الخاصة من الخرف. إن جمعية الخرف يف أوسرتاليا غري مسؤولة عن أي خطأ أو حذف يف هذه النرشة.

14. خذ معك حيوانك األليف

ن الصحة النفسية  إن إصطحابك يف الزيارة ألحد الحيوانات األليفة قد ُتحسِّ
واملعنويات عند صديقك أو قريبك. وإذا كنت ستزور داًرا للعناية السكنية 

يجب عليك التحدُّث إىل العاملني يف هذا الدار قبل إصطحاب حيوانك األليف 
معك يف الزيارة.

15. اعرف أن زيارتك تصنع الفارق

وُتبنيَّ األبحاث أن األشخاص الذين يقيمون يف دور العناية السكنية 
يحتاجون إىل الدعم املعنوي من أجل حسن أوضاعهم الحسية وسيكونوا 

أقل عرضة لإلكتئاب عندما يستقبلون الزوار دورًيا بشكل أسبوعي.

16. تحدث إىل شخص آخر إن كان ذلك رضورًيا

وهناك العديد من القضايا حول موضوع تغيري األدوار والحزن الذي يكتنف 
ويؤثر عىل عائالت وأصدقاء وُمقدمي العناية للشخص الذي يعاني من 

الخرف. ومن األهمية بمكان أن تعتني بنفسك. تحدَّث إىل صديق مؤازر لك 
 عن مشاعرك أو إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف عىل الرقم 

.1800 100 500
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 ©جميع الحقوق محفوظة لجمعية الخرف يف أوسرتاليا 2013 
تمت مراجعتها يف 2015

املزيد من املعلومات
تقدم جمعية الخرف يف أوسرتاليا الدعم واملعلومات والتثقيف والتوجيه واإلرشاد. 
إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف عىل الرقم 500 100 1800 أو ُزر موقعنا 

dementia.org.au عىل اإلنرتنت

للحصول عىل املساعدة يف الرتجمة إتصل بخدمة الرتجمة الفورية 
والتحريرية عىل الرقم 450 131
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Tips for visiting
“Regular visits can make a difference to you and your relative or friend’s 
emotional well-being.” Marion, residential carer  

Tips for families, friends and carers
Visiting family and friends with dementia is important 
for their emotional wellbeing. However people with 
dementia are usually not able to initiate activities or 
‘entertain’ you, the visitor. Here are a few tips you may 
find useful when visiting your friend or family member, 
whether they live at home or in residential care.

1. Develop a flexible attitude

We all have high and low energy days and your friend 
or family member may be tired the day you visit. While 
things may not go as you had planned, remember your 
visit is still important – for you and the person you are 
visiting.

2. Be kind to yourself

Visiting can sometimes be sad and difficult, and you 
may need nurturing – perhaps take a supportive friend 
with you or plan a treat for yourself on the way home.

3. Take something with you

You can engage the person you’re visiting by taking a 
magazine or newspaper with you. Read out interesting 
articles or do a quiz together. Take flowers, a food 
treat or old photos or postcards. This then becomes an 
activity which helps with stimulation and reminiscence.

4. Establish a visiting ritual

Say and do the same things on arrival and departure at 
each visit. This will add structure for your relative or 
friend. Introduce yourself on arrival. For example say 
“Hello Mum, it’s me, Elizabeth, your daughter”. This 
reduces your friend or family member’s anxiety as you 
remind them of your name and connection to them – 
don’t make them guess.

5. Write cards and letters

Working together, write a letter to your mutual friends 
or family. This can nourish and maintain important links 
in their life.

6. Get to know the care staff by name

If visiting a residential care facility, introduce yourself 
and explain your relationship to the person you are 
visiting.

7. Silence is not a negative thing

Instead, try to learn to enjoy quiet times.

8. Organise a drink

A cup of coffee, tea or glass of water will help your 
friend or family member’s fluid intake, socialisation and 
continue normal ‘old’ patterns of hospitality.

9. Talking isn’t everything

Hugs, hand and neck massages and hand holding can 
replace or complement conversation.

10. Start a ‘communication book’ of important
things to remember

This can be written in and read by all visitors and act as 
a memory prompt for your friend or relative.

11. Make a life book

This is a wonderful way of validating the life journey of 
your friend or family member and remembering 
accomplishments. Work through it on your visits. This 
project can make your time together even more 
enjoyable and special.

12. Consider doing tasks

Sew labels on clothing, assist with food and fluids or 
take the person you are visiting for a walk. This will not 
only benefit your friend or relative but it will also 
maintain your vital role and help you to feel useful and 
important. It can also assist care staff in residential 
facilities.

13. Play an instrument or sing

If you are musical, consider playing an instrument or 
singing for your friend or relative. Music creates 
relaxation, a return to fond memories and feelings of 
calm and security.
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This publication provides a general summary only of the subject matter 
covered. People should seek professional advice about their specific case. 
Dementia Australia is not liable for any error or omission in this publication.
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14.  Take an animal or your pet with you

A visit from a well-loved pet can improve the emotional 
health and well-being of your friend or relative. If 
visiting a residential care facility, speak to staff before 
taking your pet with you.

15. Know that your visit makes a difference

Research suggests that people living in residential care 
need emotional support for their well-being and are 
less likely to be depressed when they have regular 
weekly visitors.

16. If necessary, talk to someone

There are many issues around changing roles and grief 
that affect families, friends and carers of people with 
dementia. It is very important to take care of yourself. 
Speak to a supportive friend about your feelings or call 
the National Dementia Helpline on 1800 100 500.
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FURTHER INFORMATION
Dementia Australia offers support, information, 
education and counselling. Contact the National 
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our 
website at dementia.org.au 

For language assistance phone the 
Translating and Interpreting Service on 
131 450




