
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MigCare: Caregiver Training for Immigrants Through Serious 

Game 

الجاد عن طريق اللعبللمهاجرين  الرعاية يمقدمل تدريب:  MigCare   

 

 

 

آراء المؤلف فقط ، وال يمكن اعتبار المفوضية أو الوكالة الوطنية مسؤولين عن أي  على هذا المنشور برتم تمويل هذا المشروع بدعم من االتحاد األوروبي. يع

.للمعلومات الواردة فيه عمالاست  
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Caregiver Training for Immigrants: Educational Material 

CHAPTER 1 – OVERVIEW 

 تدريب لمقدمي الرعاية للمهاجرين: المواد التعليمية

نظرة عامة - 1الفصل   

 

مقدمي الرعاية المنزليةالمهاجرين ام دور ومه أ.  

تعريف .1  

 طبيقهكن تمي هذه المهمةل  محدد يوجد تعريفال  المنزلية.م الرعاية يقدتقوم بتمهاجر فمن المحتمل أنك  الكلمات،إذا كنت تقرأ هذه 

قليل من االمتيازات أو المكافآت. سواء البفقط  مقدم الرعاية  يتمتع   و على كل على جميع الحاالت. ال يوجد تسجيل أو تسمية رسمية

شعور بالواجب في تقديم  هلديالمسؤولية دون أجر ، و تحمل" ي الرعاية المنزلية ممقد مهاجرالأكان معترفًا به قانونًا أم ال ، فإن "

احتياجات الشخص الذي   تختلف بحسب ة الرعاية قوإن بالعمر.  هذا الضعف  يرتبطالبًا ما عف ما ، وغب بضمصا ص لرعاية لشخا

.االحتياجاتعلى تلبية تلك  شخص الذي يقدمهارعاية وقدرة الاليحتاج إلى   

 

"الرعاية متلقي"  

 مكسور،بعض الحاالت )عظم   .كفسبن اترارالق خاذتافي  فعاال نوكيجب عليك أن ت الرعاية، لك ص ما يقدمان شخإذا ك

 -  التي تحتاجها الرعاية حديد نوععلى ت القدرةو التام اإلدراك   معكثير من المساعدة لل جعلك في حاجةعلى سبيل المثال( ت

وقوع حتى  .ام جيدةصدار أحكتؤثر على قدرتك على إ ظروف أكثر تعقيدا من شأنها أن هناك قد تكون  .سهولة التعافي مع 

.بداء رأيكال يزال بإمكانك إحيث أنه  .القرارات أخدتجنب ت أاليجب  ذلك   

  

 

المهام .2  

 الوصف الوظيفي

 ال. العمل نوع على بها القيام عليه يجب ال يالت تلك أو بها القيام الصحية رعايةال ممقد مهاجرال على يجب التي مهامال قائمة تعتمد

  .بها القيام يةالصح عنايةال ممقد المهاجر على يجب يتلا الشائعة المهام بعض هذهو .محدد وظيفي وصف عوض يمكن

وتناول الطعام المالبس،ارتداء العناية الشخصية: مساعدة شخص في الحمام •  

عيد إلى الموا زبونأخذ ال والتسوق؛المهمات ب القيام•  

اتوجبالإعداد  التنظيف،: األعمال المنزلية•  

عهم على العيش بأسلوب حياة أكثر استقالليةيشجتتعليمهم و ؛كتفاءا ذاتياإصبح أكثر على أن ي شخصال ةساعدم•  
 

 
 
 
 
 



 

 من ينطبق عليهم نفس الشيء؟ 

الرعاية   ل في المنزل يحصلون علىج٪( في االتحاد األوروبي الذين يتلقون رعاية طويلة األ 78لغالبية العظمى من البالغين )ــ ا

البعض الرعاية األسرية و البعض من  ٪ تتلقى 14والبنات الكبار.  الزوجات طرف  منا غالبو ،مجانا صدقاءرة واألمن األسالكاملة 

. جراأل  المساعدة المدفوعةاالخر من   

. عاًما 50مليون شخص بالغ يقدمون الرعاية للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن  34ـ   

عاًما مصابًا بالخرف 05ة البالغين( برعاية شخص عمره أكثر من مقدمي الرعاي٪ من 20من مقدمي الرعاية ) مليون 8.9يقوم ـ   

من اإلناثهم ٪ من مقدمي الرعاية  75٪ إلى  59ما يقدر ب  .  

من العوامل الديموغرافية االجتماعية عددةبسبب مجموعة مت  اإلرتفاع تستمر في و قد تزداد أعداد مقدمي الرعاية الذكورـ   

سنة(. من مقدمي  64-35عمر )رعاية هم في منتصف الفإن غالبية مقدمي ال ،األعمارجميع  منعاية مقدمي الر كونيأن ما بينـ 

  والدمقدمي الرعاية األولية في حين أن األمن  ٪ 62يمثل الزوجان حوالي  الرعاية،الرعاية الذين يعيشون مع متلقي 

.%(16ج )٪( مقارنة باألزوا46بالغين ) أوالدا الثانوية ن يكون مقدمو الرعايةرجح أ٪. من الم 26البالغين يشكلون   

غالبًا ما يعاني مقدمو الرعاية العاملون من صعوبات مرتبطة بالعمل بسبب أدوارهم المزدوجة في تقديم الرعاية. من بين مقدمي ـ 

دول عملهم أو تقليل ساعات ة ترتيب جبلغ ثلثيهم عن إعادأ عاًما،  65الرعاية العاملين الذين يرعون عائلة أو صديق تبلغ أعمارهم 

د الصعوبات الناتجة عن العمل وتقديم الرعاية  بمسؤولياتهم المتعلقة بتقديم الرعاية. تع قيامازة غير مدفوعة األجر لللهم أو أخذ إجعم

.أعلى بين من يرعون شخص مصاب بالخرف  

الرعاية الذين  ثمانية وعشرون في المئة من مقدمي لرعاية. تقديم ا يف الوقتكبر سناً معظم ة األلفائد غالباً ما يقضي مقدمو الرعايةـ 

.سنة 65من هم فوق لفي األسبوع هم ساعة من الرعاية  40يقدمون أكثر من   

 جهازن ضعف في وربما يعانون م األنسولين،ضغط الدم ومستويات  ارتفاعيعانون من  الرعاية قدلقد وجدت الدراسات أن مقدمي ـ 

. لدمويةر عرضة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية اكثأ يكونونالمناعة وقد   

كثير من مقدمي الرعاية هم أنفسهم في حالة صحية سيئة. تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ثلث مقدمي الرعاية يقدمون العناية ـ 

"ضعيفة إلىية  عادمن المركزة على الرغم من أنهم في صحة بدنية "  

ن اضطرابات أو أعراض  ٪ من مقدمي الرعاية ع50٪ إلى 20حيث يبلغ  شيوًعا،لنفسي األكثر ضطراب ابدو أن االكتئاب هو االي

خرف االكتئاب. تُعزى المستويات األعلى من االكتئاب إلى رعاية األشخاص المصابين بال  

/ أو يحتاجون  ي كبير ووج مصاب بضعف إدراكون بزالذين يتعرضون لخطر االكتئاب السريري ويعتن من األزواجالرعاية  ومقدم

.سلوك ضار تجاه أحبائهم رتكابالضة دية هم أكثر عرإلى رعاية جس   

إال أن الدراسات تظهر أيًضا أن  الرعاية،على الرغم من أن تقديم الرعاية يمكن أن يكون موقفًا مرهقًا للغاية بالنسبة للعديد من مقدمي 

  الرعاية،لقي دير من جانب متالشعور بالتق المعاق،مساعدة الزوج درة على  حول الق يةذلك الشعور باإليجاب يبما ف مفيدة،هناك آثاًرا 

. أصبحت أحسنقد عالقته مع متلقي الرعاية الوالشعور بأن   

هامة كل من مقدم الرعاية ومتلقي الرعاية. تبين أن استخدام خدمات دعم مقدمي الرعاية له نتائج  فيدتدخالت مقدمي الرعاية تـ 

. القلق والغضب كذلكوب مقدمي الرعاية ئاتحسين اكت سريريًا في  

 

 



 

الخدمة دات إعداب.   

شخص. هناك أماكن أخرى حيث يتم توفير الرعاية المباشرة. قد تكون هناك  في منزل ونيعمل اللذين للمهاجرين وجهمهذا التدريب 

.ةدجي مؤسسةرعاية اجرين مقدمي الالمهتدريب  يعدولكن  التدريب،حاجة إلى مزيد من   

 

عملبيئة ال الخدمة  اتإعداد   

خصفي منزل الش فريقيعمل ال•  

عمل وحدهيعادة ما  يقفرال•  

دمي الرعاية الصحية المهاجرين مق تدريبالتدريب: •  

)أو منزل أحد األقارب(. يجوز للفرد أيضا الفرد  منزل

أو المدرسة  للبالغيناليومية الخدمات  دورة في حضور  

لزة تشبه المنالعمل في بيئ•  

دود من زمالء العملمح عدد•  

رد واحد  عن مساعدة أكثر من ف مسؤول قالفري•

 فقط

باإلضافة إلى التدريب  مقدمي الرعاية رينمهاج التدريب:•

لمنازل المجموعة  المتخصص  

مثل  اإلعاقات،عادة لمجموعة معينة من  ،مجموعةمنزل 

لألفراد ذوي اإلعاقات التنموية مجموعةمنزل   

موعة المج على غرار منزل  

 العمل في بيئة تشبه المنزل

 عدد محدود من زمالء العمل

مساعدة أكثر من شخص عن  مسؤول فريقال

 واحد فقط

أفراد وجميعهم من البالغين  10ما يصل إلى 

 ذوي اإلعاقات المختلفة 

و / أو بمساعدة مقدم الرعاية   الرعاية ممهاجر مقد التدريب:  

  منزلالفي دة تقديم المساع

ساعة في بيئة   24ر ة على مدارعاياليوفر •

10إلى   1 من قيمينمللتشبه المنزل   

لمن يسكنها لكتكون أو ال تكون م دق•  

المقيمينمن  4-1 ويعتني ب همالك للكبار يشغلهبيت رعاية •  

عادة ما يتم توفير الرعاية في شقة الفرد •  

  .رد في شقة الف بمفرده فريقعادة ما يعمل ال

في المجمع نفسه يعمل زمالء العمل•  

دة  د أو عواح زبونالعمل لصالح  فريقيمكن لل•

اص بناًء على احتياجات الشخصأشخ  

على مساعدة  الدفع للحصول زبناءيمكن لل•

قدمها يعالوة على الخدمات التي  فريقال

من أجل الفرد  فريق. سيعمل الرفقالم

رفقلحساب الموليس   

مع المساعدة عيشةالمفق امر  

ويدفعون  عادة ما يعيش األفراد في شقق فردية•

ونهامقابل الخدمات التي يحتاج  

وحدة أو  100يمكن أن تصل إلى  أكبر،مرافق •

 أكثر

غالبًا ما يتم تقسيم المرافق األكبر إلى وحدات وظيفية حسب •

صشخ المساعدة التي يحتاجها ال حجم  



 

قيمالمرعاية دة مقدم العامسالتدريب: •  

ن زمالء عمل آخري في الوحدة مع فريقيعمل ال•

 )يعتمد العدد على حجم الوحدة(

مساعدة أكثر من فرد ب نيعالم فريقال•  

و / أو بمساعدة مقدم   رعايةال مالمهاجر مقد التدريب:•

قيممالرعاية ال  

خصصة للخرفتموحدة   

ولكن  المساعدةمع  المعيشة على غرار مرفق •

ص الذين  لرعاية األشخا خصصةهي م

من الخرف يعانون  

هذه الوحدات لذلك إقفاليتم ما  ةعاد•  

تجولن األشخاص ال يستطيعون الفإ  

.  مرفقمع زمالء العمل في ال فريقيعمل ال•

ف هو ممرض. تدريب: مساعد  المشر

 تمريض معتمد

أنشطة أو  المثال،هناك أيًضا وظائف دعم )على سبيل •

و / أو التدريب  عايةمقدم الر رمهاج التدريب:حمية(. 

 المتخصص

)دار تمريض( هارةمذو يض تمر مرفق  

24/7الرعاية التمريضية الماهرة •  

 

فلسفة تقديم الرعاية المباشرة والدعم ج.  

 المبادئ األساسية

رمفادها أن جميع الناس لديهم حقوق وقدرات وحرية اختيا -معتقدات  -هناك مبادئ أساسية  • 

عندما يكون ذلك ممكنا هسبنف األشياءعل على ف القدرة ؛في توجيه حياته المرء : حريةيةاالستقالل•  

بما يجب عليهم فعلهاخبارهم   الرعايةمقدمي ال يجب على  ذلك؛ب القيام به ومتى يتم شخص ما يج : يختار كلاالختيار•   

 اجحتعامل بها. عندما يريقة التي يريد أن ييحتاج كل شخص إلى االحترام والخصوصية ويعامل بالط شخص؛: كل فرد هو الكرامة•

.في حياتهم لتحكمهم ما زالوا قادرين على اأنبحاجة إلى الشعور ب فإنهم  المساعدة،لناس إلى ا  

والبعض اآلخر لديه القليل من الطاقة. يمكن للجميع  المساعدة،والبعض اآلخر يحتاج إلى  أبطأ،: قد يكون البعض التعلميمكن للناس •

.رييوالتغ التعلم  

الشخص. أمثلة: قد يفضل شخص  يحتاجه الذي لشكلأو با في الوقت: يتم تقديم المساعدة أو الدعم  حول الشخص ةركزالمتم ةربمقاال•

. مساعدة أقل جحتاوالبعض اآلخر ي ،العالجلكثير من ل حتادونبعض الناس ي معينة؛من ثقافة أخرى أطعمة   

توجيه ل متى وكيف. هناك بعض البرامج العامة به،لقيام ا يجب ارعاية بممقدمي ال ونبزيخبر ال ممكناً،: عندما يكون ذلك  دارةاال•

. المهاجر مقدم الرعاية علىبنفسه ويشرف  يدرب، ،وظفي يقابل،لشخص المستهلك. هذا يعني أن ا  

 

 

 

 



 

 

 

هل يهم؟ -والمساعدة  الرعاية، الدعم  

. الرعاية يقدمواأن   ة واألصدقاءفراد األسرالرعاية لشخص آخر. يمكن أل يوفرون -الرعاية  المهاجرين يقدمونمن  العديد  

وال يحتاجون إلى "العناية  ،بأنهم مرضىيشعرون  ال  لكنألنهم على كرسي متحرك. ربما  المساعدة،ن إلى س يحتاجوبعض النا

. زليمناللدعم ء األفراد استخدام مصطلحات المساعدة أو ا. قد يفضل هؤالعمالللقيام ببعض األمساعدة البهم". انهم فقط بحاجة الى 

. ينمرافقالالعناية الشخصية أو  مقدميبالعاملين ية يمكن تسمية المهاجرين مقدمي الرعاقد   

.يريدهما  الشخص و توقعاتكز على الشخص: تعرف على التي تر مقاربةاستخدم ال  

 

 

 هل تعلم؟

ةموزيد الحبوب ولسيدة براون تتناول الغداء. إنها تر.ا1 .  

ة.والموز بوبالحأكل بأ. أنت تساعدها   

فضل لما هاغداءألن هذا هو  لهاشطيرة  قم بإعداد ب.   

السيد جونز إلى ارتداء مالبسه . يحتاج2 . . 

ا.واحد يختار  دعهوان العديد من القمص قدم لهأ.   

ه.مساعته إلرتداءب. أنت تأخذ قميًصا من الخزانة وتبدأ ب  

نوا تفتح الكرتدة غرين الحليب عندمما تسكب السي . غالباً 3 .  

علبة الحليب  لها افتحأ.   

لتجنب الفوضى بدال عنهاب. يمكنك أن تفعل ذلك   

تميل السيدة ميلر إلى النوم أمام التلفزيون. 4 .  

المفضل برنامجهاعلى  امفتوحالتلفزيون  إثركأ.  . 

 .ب. يمكنك تغيير القناة إلى برنامجك المفضل

قميصه سرب القهوة على  هيوستن . السيد5 .  

قميصه. تغييرإذا كان يريد  عما سألهأ. أنت ت  

.ب. تذهب إليه وتبدأ في فك القميص  

صالقمي غيري ج. أنت تقول له أن  

شيءيجب القيام بأي د. ال  . 

الموقد بإستعمال صعوبة يواجهلكن  الحساء،ضعف االدراك. إنه يريد تسخين  لديهجون . 6 .  

.الحساء لهأ. يمكنك تسخين   

.ةشطير أن يعدب. أنت تقول له   



 

 ج. أنت تساعده في تسخين الحساء في الميكروويف

ليوي الهاتف الخب للمرة الثالثة كيفية التقاط الصور  توللالسيدة النج طلبت . 7  

ها أنه من الصعب للغاية تعلمهاأ. أخبر . 

لتعلم هذا جد عجوزالموضوع. هي  غيرب.  . 

 ج. علمها مرة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caregiver Training for Immigrants : Educational Material 

CHAPTER 2- ETHICAL ISSUES 

 

 تدريب مقدمي الرعاية للمهاجرين: مواد تعليمية

أخالقية ضيعموا ــ2 فصلال  

 

ريفالشروط القانونية والتعـ  أ  

دون رعاية أو دعمما وكالة فردًا هو عندما تترك أسرة أو  لتخليا•  

و مسيئة دون موافقتهلمس شخص آخر بطريقة ضارة أأو بد يهدبتفرد ما  موقيعندما يحدث  االعتداء •  

آخر بشكل ضار أو عدواني دون موافقته شخص شخصا عندما يالمس  تعديالحدث ي•  

مغادرة المكان من ويمنعالفرد  يحدث عندما تقيد عمدا حرية السجن •  

ل أو الحصول على ميزةالما ل كسبأن الشخص يقدم عمدا معلومات كاذبة من أج يعنيالحتيال ا•  

لومات شخصية أو خاصة دون موافقة الفرد عن مع الكشف الخصوصية اختراق•  

ً  ىتشير إل المسؤولية•   عن األضرار الناتجة عن إهمالك الدرجة التي ستتحمل أنت أو صاحب العمل مسؤوليتها ماليا

المهنية.إستخدام معرفتك عند  ة رف بعقالنيصالت فشل في الهو سوء التصرف •  

أو تقاعسك عن التصرف عندما يكون عليك واجب  إهمالكب أو تلف في الممتلكات بسبهو عندما يحدث ضرر شخصي اإلهمال •

. التصرف  

التمييز بين القانون واألخالقيات .ب  

السلطة التشريعية أو وكالة حكومية وضعتها: القواعد التي قانونلا • 

.والضميربادئ السلوك ة من ممجموع األخالقية؛: نظام القيم ألخالقا • 

)السرعة(. لكن ليس كل المبادئ  أخالقيا وبعضها ليس (،قوانين إساءة االستخدام المثال،بيل ًضا أخالقية )على سبعض القوانين هي أي

الصدق( المثال،قوانين )على سبيل  تعتبراألخالقية   

القانوني جراءاإل فاديت.ج   

و زمالئك ال تناقش المعلومات السرية مع اآلخرين باستثناء مشرفك أة. لومات الشخصيالحفاظ على سرية المع•

. يةمالية أو عائل طبية،. قد تتضمن المعلومات السرية قضايا زبوناآلخرين الذين يشاركون مباشرة في رعاية ال  

م وضع خطة ثي. ممهاهذه العن  مسؤوالتصبح فأنت  مشرفك،تقوم بمهمة لم يكلفك بها  عندما. فقط أداء العمل المعين•

خطة الدعم. يسرد  . وهذا ما يسمى خطة الرعاية أو وفيرهاصف بالضبط الخدمات التي يجب تتحيث  زبونلكل 

. المهام التي يجب عليك القيام بها لهذا الفرد  

تيجة للخطر. كن زبونالفقد تعرض  المسندة،. عندما تفشل أو تنسى القيام بجميع المهام ل المعينمن العم ال تفعل أقل•

. يجب عليك القيام لزبونخطة الرعاية أو الدعم لأن تفهم  من المهم ،كذلك. مهمال صبحفقد ت العمل،اقك في إلخف

.أكثر  وال أقل ال -بجميع المهام المسندة إليك كما هو موضح في الخطة   



 

  الناتجةرار ؤوالً عن األضة قد يجعلك مس. إن أداء المهام دون مباالأو منخفض الجودة بال مباالةتجنب القيام بعمل •

 عنه.

.أن أفعالك ال تعتبر مسيئة د منوتأكساءة اإلغ عن يبلقم بالت•  

 

المبادئ األخالقية. ث  

.حق الشخص في تحديد مصيره هي ستقالليةاال • 

.الرعاية الصحية أخصائيالمريض بدالً من   لصالح خيري ام بعملهي القي عمال الخيريةألا • 

.ههو حماية سالمة المريض وعدم التسبب في ضررم االعتداء من عد يهدف  • 

.واألعباء القائمة على اإلنصاف والمساواة ى تقاسم المنافعتسعى العدالة إل  • 

ةسوء المعامللص عرضة لإلهمال أو شخقد يكون ال  األخالقية،عندما يتم التغاضي عن أي من هذه المبادئ   

المعاملة  سوءو المسنين إهمال عدم. ج  

  عن قصد من أحد كبار السن    همل. يمكن أن يمن اإلهمال تنفيذ التزامات تقديم الرعاية. هناك عدة أنواع   عدم ين هو إهمال المسن

 صودمق غيرحدث إهمال . يمكن أن يالطعام والماء ه من منعمثل  ي ضرر شخصي فله  أنانية أو يتسبب ألسبابمقدم الرعاية  طرف 

أو اإلجهاد أو الجهل أو نقص الموارد. يحدث إهمال الذات  عادة بسبب المرض هبمسؤوليات فاءالرعاية الوعندما يتعذر على مقدم 

. الخاصة به الرعاية اتفي تلبية احتياج مسنعندما يفشل شخص   

بار جانب األطباء والمكلفين برعاية ك حترفين إلىي الرعاية المالعائلة ومقدمإساءة معاملة المسنين من قِبل كل من  حدثيمكن أن ت

في  صليوالتقأ  اإلفراط السن،لسن من االعتداء البدني والجنسي إلى االستغالل العاطفي والمالي. من األمثلة على إساءة معاملة كبار ا

.على المستندات القانونية مسنلتزوير توقيع ال دويةتناول األ  

الرعاية: مناقشة يمتقد ياتخالقح. أ  

على تلك المعضالت  "،إلى حد كبير على "قضايا نهاية الحياة الرعايةركزت وتالمو ،خوخةالشيالمناقشات حول كزتتر  أسباب،لعدة 

ي يدعم  نتعامل مع هذا المرض المميت؟ هل يجب أن نوقف هذا التدخل الذ: هل يجب أن لساؤالتإلى حد   الحياة، مسألةتتعلق بالتي 

وسنتناولها في  للغاية،دون موافقة الشخص؟ هذه األسئلة مهمة افقة أو بسواء بمو الحياة،اتخاذ تدابير فعالة إلنهاء  ة؟ هل يجوز الحيا

يم الرعاية ال يقتصر فقط على تلك اللحظات التي تقترب فيها الحياة من أيًضا أن تقدر المناقشة التالية. ولكن يجب علينا أن نتذك

وخاصة بالنسبة لألشخاص الذين   إنهاؤها،على الحياة أو ارات المتعلقة باستخدام التدخالت الطبية للحفاظ تلك القرأو فقط  تها،نهاي

ين ص المحتاجاشخاأل بجانبتواجد لل  يبشكل يوم من األنشطة  يدفهي تنطوي على المز  الخرف،مثل  ةالموهنيعانون من األمراض 

ديد متى تتطلب تح المتسخة،هم وتغيير مالبس تحميمهم،إطعامهم  المظلمة،في األوقات  مقتهمراف ،مشؤونهإدارة  األذى،من  م: حمايته

. آلخرينمن قبل ا تمراراسب مأن يتم االعتناء بهمن أجل الرعاية األفضل وضعهم في مؤسسة رعاية طويلة األجل   

رعاية التي أوصلتنا إلى هذه يقة تقديم الل من خالل طرالتي نتخذها عندما تصل حياة الشخص إلى نقطة ما سوف تتشك القرارات

بشأن قيمة ضمنية  دائًما يجسد أحكاًما هفإن والموت،تقديم الرعاية ال تتعلق مباشرة بالحياة  م قراراتغم من أن معظقطة. على الرالن



 

وف نيابة عنهم والوق ثالتحد مناندين به ألولئك الذين يحتاجون  بمام الرعاية دائًما التفكير شمل تقديي .  لة لنا رعايتهالشخص الموكو

ليس  -فاء بهذه االلتزامات على الووحدهم. قدرتنا ل التصرفلتحدث عن أنفسهم أو ال يستطيعون ا ماندع  خصوصالعلى وجه  معهم،

الفرق الحاسم في الحياة اليومية ألولئك  حدثوف ييومي س و بشكلظام ولكن بشكل دائم وبانت األزمات،في أوقات  إستثنائيفقط بشكل 

.برعايتهم الذين نهتم  

ثة يستمر استكشافنا في ثال السريري. حيث نركز اآلن على أخالقيات تقديم الرعاية في السياق نباحسفي ال عتبارات ذه االسنضع ه

االنتقال من احترام رغبات الشخص   -لرعاية مقدمو ا عمل من أجلهاالتي قد ي نحن ننظر إلى األهداف اإليجابية أوالً،أجزاء أساسية. 

في الوقت "أفضل رعاية" "للشخص   تقديمهو  –واألهم من ذلك  -وأخيرا  بر،كاألالمجتمع  مصلحةو األسرة، مصلحةإلى  ،السابقة

تحقيق ل في محاولتهم ،تصرفاتهم دوتقي األخالقية التي يجب أن توجه مقدمي الرعاية المبادئ والحدودنعتبر بعض  ثانياً،.  الحاضر

سواء ضد الخيارات غير   الحدود،مثل هذه على إقامة ممكنة" تعتمد سنشير إلى أن القدرة على متابعة "أفضل رعاية  الهدف.  هذا

. لخدمتهم وقدرتنا صبرنا االختبارضعون رهن خاصة وأننا نهتم باألشخاص الذين ي للرعاية،ا كمقدمين ط ضعفنضد نقا األخالقية أو

تقديم الرعاية  بارة أخرى: سة والصعبة. وبعفي سلسلة من الحاالت الملمو كيمةالح المحبةنجاح في مدى نفكر  ثالثًا،الص. بكل إخ

.ماحكاأل إصدار في يطةوالح ؛ضالمرة ضد الحماي وتعزيزه؛ األخالقية ينطوي على السعي وراء الخير  

" تلك القرارات أو كيمةنسمي أحيانًا "الح اليومي،. في الخطاب اتنافي حساب وهي محورية ،كمةححول ال ىاخر فكرةلى هناك حاجة إ

أو  ذكاء،و حل وسط أ مجرد اأنه ىعل  كمةحالادل. في بعض األحيان يُنظر إلى جيد أو ع هومع ما ى حد رض إلاعتءات التي تراجاإل

العدالة أو   مع عارضتال ت عالية،فضيلة   يه كمةالح  األخالقية،دنا . في تقاليأخالقياً  مطلوب مخالفا لما هو أو خيراتسوية لشيء أقل 

 -األشياء قيقة ح نراعي  أن القلب والعقل يمّكننا  بين زيالتميب  أنه  هي  كمةفإن الح ذلك،. على العكس من حوالالخير بأي حال من األ

دون انتهاك قواعد الحق   ،الحاالتابعة تلك ضل الوسائل المتاحة لمتبحكمة كافية لتحديد أف ،ىالمرض حاالتلتمييز بعمق كاٍف 

فإنهم  بذلك،م وبقيامه ،سومملمصلحة المرضى بشكل  تحقيقالحكيمة إلى ية اإلنسانية ون على الرعائمالقا يسعى وبالتالي،والعدالة. 

.العدالة علينايالحظون أيًضا الحدود التي تفرضها  . 

واحدًا أفضل في كل قراًرا أو أن هناك  حالة،سهلة في كل  حلوالبالسعي للحصول على أفضل رعاية ممكنة أن هناك  االلتزامال يعني 

افع الضمير األخالقي على تحديد مسار العمل  مقدمو الرعاية بد يوافق قد ال سعيدة،تقبل أي خيارات وقف. في الظروف التي ال م

ضل رعاية ممكنة في ظل هذه الظروف سيساعد على ضمان بقاء بعض ام بالسعي للحصول على أفضرًرا للمريض. لكن االلتزاألقل 

لتحقيق أفضل   . السعيالنفسهتمام بالاألنها تتناقض مع  األخالقي،  ت أو النهج في اتخاذ القرارات خارجة عن الحدالقراراأنواع 

لظروف الصعبة والمأساوية في كثير من )أو أفضل ما يمكن( في ا نسعى فيه إلى تحقيق الخيررعاية يوجهنا ويقيدنا في الوقت الذي 

.األحيان  



 

ةأهداف تقديم الرعاي  

رغبات الشخص والمثل العليا حتراما.  1  

لمقدمي الرعاية في البيئة  غير سليمغير كاٍف أو  دلياًل   ذي ما زال قادراال  صم رغبات وقيم الشخيكون احتراغالبًا ما 

تكون رغبات الشخص السابقة غير واضحة أو غير معروفة. ال يمكن للعديد من  الت،الحالسريرية. في كثير من ا

هم في  ذات عن ثال يستطيعون التحد ه؛تخيلأو  هتهمواج ماًما ما يريدون في موقف لم يسبق لهروا تمالناس أن يتصو

لنطاق ون في أوجهم. اخرف والوهن بينما ال يزالأو أنهم ال يرغبون في مقارنة احتمال ال د؛عبتوجد  لم مواقف

ت وتتغير بشكل كبير ير بمرور الوقألن اهتمامات الشخص يمكن أن تتغ أيًضا،األخالقي لرغبات الماضي محدود 

.مع الخرف  

أخالقية  فهناك أسباب بذلك،حتى إذا كان القانون يسمح  .رمتحضود جوهرية في مجتمع دحفإن تقرير المصير له  أوسع،اق نط على

يجب أن  قادرشخص الطالبة اآلخرين بالمساعدة في إنهاء حياتنا من خالل أعمال متعمدة. حتى رغبات الى موتنا أو مة ال تهدف إلقوي

معايير  على أحبائه أو  على أو  على حياته ا رد ظلمً الف رغبات تشكل امألن أحيانًا  األخالقية،عتبارات تكون مقيدة بهذه الحدود واال

ملزمين بتنفيذ رغباتنا إذا  . إن مقدمي الرعاية لدينا ليسوا بخياراتنا،الذين يتأثرون بقوة  اآلخرين،تشابك حياتنا مع المجتمع األوسع. ت

. طلب منهم انتهاك المبادئ األخالقية الهامة الملزمة للجميعل في عقود تتوخأو ملزمة بالد القيا،خأ ة بدو مضللكانت تلك الرغبات ت  

رفاه األسرة .2  

تبطون بروابط المودة وااللتزام  يرو  ،ةاألسر فراد منالمستفيدين من الرعاية أقدمو الرعاية األولية )غير المحترفين( وا يكون مغالبًا م

يهتم  محتاجين،لاا في الحياة األسرية(. عند العناية بأحد أفراد األسرة تطور غالبً ي ذيال حباطات واالستياءإلبا ًضاانًا أي)ويتأثرون أحي

عاية في كيفية تأثير الرعاية  قد يفكر الزوج الذي يقدم الر المثال،ل. على سبيل أيًضا برفاهية األسرة كك طبيعيعاية بشكل مقدمو الر

حة  الذي يقدم الرعاية في مصل  البالغ  ولدال واألحفاد. وقد يفكر الاألطف حياة ىلبالخرف ع ينصابملالزوجة ا للزوج أو المستمرة

.في طور النموعلى رعاية طفل    على قدرته الوالدين المسنين في منزله زامات رعاية أحدوكيف ستؤثر الت ،أسرته  

إلبقاء على حياة شخص فوائد الو تكاليفال قارنةمب وذلك صارمة،ل افعية رة هو النالنُُهج الهادفة إلى تحقيق مصلحة األسن أحد قد يكو

وجع القلب؟ هل يتم  من أكثر الفرح يعطي الخرف،حالته الحالية من ي ف  الجد،ألحد الوالدين أو  األسرة: هل الوجود يتتعلق بباق

هذا؟  فائدةوال كلفةحساب التتى يتغير سرة عن طريق استمرار هذه النفقات؟ ومتعويض تكلفة الرعاية لأل  

سواء  عليها،تي تنطوي رية. إن روابط اإلخالص اللكن مثل هذه النفعية الضيقة ال تتناسب مع الفهم األخالقي لمجتمعنا للحياة األس

،  دوالعق بمبدئ طار عائلي اإلالعيش في  ال ينبغياة األسرية. هي أمر أساسي بالنسبة لمثلنا العليا للحي لألسوأ،و بالنسبة لألفضل أ

أشقاء ،األطفال ،أمهات ،آباء ك -عائالت ش داخل لى العينطمح إ ذلك،. بدالً من  المنفعة تحقيق  يكون الغرض الوحيد هو أقصىحيث 

بدون حسابات دون تفضيل نهتم بهم خرون ، مع إدراك أنه مثلما يهتم بنا اآل بروح من التبادلية غير المشروطة ، -أجداد أزواج وا،

. المصلحة الفردية  

 

  



 

المجتمع رفاه. 3   

ن أفراد األسرة م. لكككل بشكل عاللمجتمع  ال يقررون ما هو األفضل حول كيفية رعاية ذويهم ،  ند اتخاذ القرارات فراد ، عمعظم األ

 ل أفضليات حون يقدمون توصنين الذيالمساية : هناك األطباء والمستشفيات ودور رعبهذا الشأنالوحيدين  عنيينالم نكونونادراً ما ي

ن وتقرر ما للمسني مدلة األيوط ية والرعاية الف الرعاية الصحية ؛ هناك شركات تأمين وحكومات تدفع جزًءا كبيًرا من تكاليعار

ع ، ة للمجتمساسيألا المدنية األخرى ؛ وهناك القيم األشياءمقابل  شياءحكم أكبر يجب أن يزن هذه األيدفعون مقابله ؛ هناك نظام س

د قد ال  ار ألفالرغم من أن االتالي ، على حماية الضعفاء من األذى. وبان المساواة في الحقوق للجميع ، مض،  شباباية المثل رع

بما  -ن المجتمع ككل يضع الظروف التي تؤثر بقوة على تلك القرارات وتقييدها تمع في اتخاذ القرارات ، فإون مصلحة المجيستهدف

. قي لألفراد الذين يتحملون مسؤولية الرعايةخالس األالحدفة على انون والثقاأثير القت ذلكفي   

 

رعاية . أفضل 4  

 للمساعدة  ، فمن المهم محاولة رؤية العالم كما يراه الشخص المحتاج و توفير أفضل رعاية ممكنة اية هالرع من تقديم فدن الهكا إذا

نحن بحاجة إلى تحسين فهمنا بالتأكيد ،  يمته.اس قه لقيستخدميصبح المقياس الذي نث حي قدراته المتناقصة. من  إنزعاجناعدم ، و

مثل قراءة الكتب دون  - عندنامعنى  يكون لها ال ارب التي قدحتاج إلى البحث عن معنى التجن؛ ة التي يعيشها المحتاجون ايللح

ة هؤالء األشخاص رؤيلى إحتاج ق ، ن. وبشكل أعمالتجربةمتعة  نعطي هؤالء األشخاص لبًا ماولكن غا -االهتمام بترتيب الصفحات 

ي في بعض ته بالنسبة لآلخرين. هذا يعنيافي ح دورو  له معنىص ، ولكن كشخشخصية إهتماماتأكثر من مجرد فرد له على أنهم 

.ى الحياةمعنقد يفقد  الشخص المعاق  أن األحيان   

 الحديثولكن  همراراتق  زفي مرك  هاعضو ن إلىيهدفو  لهتقديم الرعاية  هي لمريض ا لحمصاأعظم   ن يزعمون أناألشخاص الذي 

الذين تتشابك  األشخاص  جميع ، بلمصالحالمن  ةعحد ما: فالبشر ليسوا مجرد مجمو غير كاف إلى" وحدها يبدو مصالحعن "ال

ببساطة  سي، الهدف الصحيح ليرتهم إلى حد كبخيارات حيا تقلصتا اتهم محدودة وحتى عندمماماهتتبدو  حياتهم مع اآلخرين ، 

الراهن.  الوقت  في و،  الظروف ظل هذه ألفضل" لرفاهية هذا المريض ، فيفضلى" ولكن "الرعاية ال"المصالح ا  

، وتقدير  بالمريض قي في االعتناءخالاأل و التصرفتزام لاإلخالصة القول: يجب أن يسترشد مقدمو الرعاية في المقام األول ب

، ولكن دائًما ضمن حدود   ة ممكنة ، كل حالة على حدةلتوفير أفضل رعاين نسعى . يجب أبهلية الخاصة لظروف الحاالحتياجات واا

توجه مقدمي لتي ينبغي أن ود األخالقية ادحة األخالقية واللتوجيهيمبادئ اأخالقية عالمية معينة. في ما يلي ، نقوم بتوسيع نظرنا في ال

.وذجيةولكنها نماول بعض الحاالت السريرية الصعبة الرعاية ، قبل تن  

 

 

 

 

 

 



 

 المبادئ التوجيهية األخالقية

 

 ، فمن هموفرظحسب بخر آل، من شخص  لمتغيراتا لكثرة. نظًرا بحكمة عمل ال، هو  مريض معين ل  التمييز بين أفضل رعاية  نإ

بالنسبة يدنا لافإن تق ك ،ذلع أو كتابة برامج التخاذ القرارات الحكيمة. وم سبة لقواعد معينةنبال   درجة اليقضةيل المستحيل تقل

كن مي بعض الحدود األخالقية التي الالحاسمة لتوجيه التفكير الحكيم: سلبًا ، وضع  المفاهيم  القيات الطبية ، قد أوضحت بعضخلأل

ورية يزات ضر. هذه المفاهيم األخالقية والتميالحكمة هدف إليه تح الهدف الذي يجب أن وضيتابيا ،؛ إيج تجاوزهاتأن  كمةحلل

عض أشكال الحماية من إلى رؤية القرارات األخالقية في ضوءها الصحيح ، ونحتاج إلى إنشاء بألننا نحتاج  .بالمخاطرحفوفة وم

لموس إلى حالة  ها أيًضا محفوفة بالمخاطر ، ألنه يوجد دائًما خطر تحويل وضع إنساني ملكنة. يا حسننوابلو ، حتى  ىذاألإلحاق 

.مييز أفضل رعاية ممكنة لكل مريض بعينهمبادئ العامة دون تبال ةم بدقااللتزابمجردة  . 

وما هو ممنوع أخالقيا ، خالقيا ، و مطلوب أا هبين ممييز ا لمحاولة التهماتخدال أو مفاهيم أخالقية تم اسأدناه ، نشير إلى أربعة أشك

:وما هو اختياري أخالقيا  

يةالرعاية اإلستتنائعاية العادية ورلا. 1  

الخضوع ألفعالو أفعال بتكاار . 2  

ائج الفعل اإلنساني ؛ الدوافع واألفعال المقصودة ونت. 3  

بيعةالتي تفرضها الطوالمرض  قةعاسان وأعباء اإلنعمل اإلعبء العالج الذي يفرضه . 4  

 

 الحدود األخالقية

الف من الناس قادرين على رعاية ات اآلعد مئلم يحيث الشامل ، عصر مجتمع المسنين  أوقات غير مسبوقة ،  بصددنحن ندرك أننا 

ط تمل أن يكون هناك ضغحن المأنه مندرك أيًضا  نحن  .قعواطبية التي يريدونها في العلى تحديد نوع الرعاية الأنفسهم وغير قادرين 

المتمثل  لحزينصير االم ج منداء يبحثون عن طرق أسهل للخرولحدود ، ألن مقدمي الرعاية المحبطين وغير سعكبير لتغيير هذه ا

ى لد جزئيًا عكن باالعتماول . رضهم أكثر فأكثر في م يغرقون شخاص الذيناأل رعاية الوقت في   الكثيرمنفي االضطرار إلى إنفاق 

:ناء العمللرعاية الحذرين أثنقدم الحدود األخالقية التالية كقواعد لتوجيه مقدمي ا، فإننا  قوة االستكشاف األخالقي   

التي يعيشها الهشة الحياة المؤلمة أوى بغض النظر عن مد ، االخرلحياة أو وضع حد  موتفي ال المساعدةم عد•  

أو الخصوعرتكاب باإلسواء  الموت كهدف للعمل ، جعل تال•  

لغاية على اآلخرين عدم فرض عالجات مرهقة ل•  

أن يكون ذلك  نلقيام به دوا يمكنهحدود ما معرفة م بملز ه، ولكن من مهامهضالتي ال تدخل  اردوغير ملزم بالقيام باألمقدم الرعاية  •

:بشكل أكمل أدناه( ي)سنقوم بتحليل هذا المبدأ األخالق  هآخر في حيات شيءحساب على   

حياةمدى الحة للتخلي عن الرعاية المستمرة الواض سبابأيًضا األ توجدأن يمكن   

ا جدًا للمريض ج نفسه مرهقً عندما يكون العال•  



 

ج عديم الفائدةلعالون اا يكمعند•  

ض  من خالل السماح للمري )على سبيل المثال ، قريب من الموتلشخص االظروف التي يكون فيها في لموت أفضل ون اكيعندما •

اء في المنزل بصحبة األسرة بدالً من الذهاب إلى المستشفى(بالبق مقبل على الموت ال محاللا  

ة. ال يتعلق تقديم الرعاية االت الفرديفضل في الحاأل  ةيالرعاوس لما يمثل اج ملماستنت إلى ام هذه الحدود للوصوليكفي احتر ال

على الرغم من أهميتها. إنه في المقام األول قية ،  أو مراعاة الحدود األخالاع قواعد السلوك الصحيح باألخالقية في المقام األول بات

ال يمكن للتأمل  وارد كبيرة.حساب وقت وملى عوبيرة ي مواجهة عقبات كا فغالبً ،  هابالقيام وتنمية عادات  رعايةاد للباإلستعد يتعلق 

سر وال في المجتمع األكبر. ولكن يمكن أن تبدأ في واأل ي األفرادبة ، ال فالشخصية المطلو ، أن ينتج سمات النوع  هذا األخالقي من

فضل رعاية  جيهنا إلى أمن خالل تو يب.طلقلب االن أن يضل افي بعض األحيي بدونها يمكن والت فهم ،شحذ النظرة وتعميق ال

يدًا عن السياسة العامة ا بعلمعترف بهظرية ، واه المناقشات النسليم ، يمكن لهذمستهدفة مناسبة ، ومن خالل إظهار حدود السلوك ال

. لة على حدةحا لكنا ، اماتء بالتزاالوف نانا حاولإخفاقاتنا ألن حد مننا وتوالممارسة اليومية للطب والتمريض ، أن تحسن هدف  

؟ تعلم  هل  

المسؤولية تعني.1  

لمعلومات الشخصية ك مشاركة ايمكن  أ. ال  

طأفي حال حدوث خب. أنت مسؤول عن األضرار   . 

وارئطاالت ال رر ما يجب القيام به في حج. يجب أن تق . 

أكل أو ي تحم يريد أن يس لسيد جونز ال ا. 2 .  

الجدول ضمنذلك   أ. أخبره أنه يجب أن يستحم ويأكل ألن . 

ي الرفضب. لديه الحق ف . 

مع  زبونة عن الات الشخصي كة المعلوميمكنك مشار. 3 .  

 .أ. الجميع في المكتب في وكالتك

األسرةأفراد  ين منالزائرب.  . 

كتب الطبيبم نمج. الناس الذين يتصلون  . 

 .د. الجيران

عائلتك  .ه . 

مما سبق أحدو. ال  . 

 .ز. كل ما سبق
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CHAPTER 3- COMMUNICATION 

 تدريب مقدمي الرعاية للمهاجرين: مواد تعليمية

 

اصلوتال - 3 صلالف  

 

أو  كتبها مع زوج في جميع العالقات التي لديك ، وفكر في جميع الطرق المختلفة التي تتواصل ت. فكراعالق بنين تواصلنامن خالل 

. الذين ترعاهمألشخاص( )اص المجتمعات ، والشخحية ، الرعاية الصمي مقداء ، األصدقسرة ، األ أفرادل ، افاألطك ، تشريك  

.واحتياجات المريض لألفكار  أخد و عطاءر الغة كحواستخدام ال   قدم الرعايةم يتضمن التواصل الفعال مع  

ا بشراا يجعلن. هذا مومخاوفنا  رغباتنا،آمالنا ،احتياجاتنا ،ا ناتريذك،شارك أفكارنا من خالل التواصل مع اآلخرين ، ن  

رف ما يحتاجه عمن الناحية المثالية ، أنت ت ثة.ل المحادخرين من خالمع اآل مشاركةقادًرا على الن كوكمقدم رعاية ، تريد أن ت

غاية لجانب مهم ل االتصال هي في أن مهارات لسبب. هذا هو اتالتلبية تلك االحتياج فهو يثق بكوفي المقابل ،  الذي ترعاهشخص ال

. م الرعايةفي تقدي  

التواصل   

لتواصل؟ االسؤال: ما هو للحظة وفكر في  ركف  

بمشاركة  الذي يقوم شخص الهناك : يتحدثانفكر في شخصين  ومات بين األفراد.لاللها تبادل المعة التي يتم من ختواصل هو العمليلا

كير. في لحظة  التفدون  ئة وذهابايج هذه األدوار نتحولار المحادثة ومات. على مديتلقى المعل أو يستمعخر ات ، بينما اآلالمعلوم

. خصشحظة التالية ، أنت تستمع لهذا الواحدة ، أنت تتحدث إلى الشخص وفي الل  

ن أفكارك من در على التعبير عنك قاائع أ؟ أو كم هو رالل المحادثة دوار ختبادل األعملية   دورك أثناء تفكير فيلل هل توقفت يوًما 

حادثة" معك؟الم "شريكيقوله ا مر يمكنك تفسي و من ثم الحظ ذلك ،ت، دون أن  ما شخص  معخالل محادثة   

؟هلوقتفسر ما ي كيف إلى شخص و كعن أفكار عبرتذلك؟ كيف  فعلت كيفإذا   

صل. فقط التوا  ا معقدًا يسمى اللغة لغرضكتسبنا نظامً ر ، لقد ايدًا. كبشالبشرية تعقأكثر الوظائف  ن مالتواصل هو في الواقع واحدة 

. تواصللغة كوسيلة لللى استخدام الدرة عا القطور يمنحنتم تصاالتالعقل البشري هو الذي طور نظام ا  

عن المكان   ر ، بغض النظرالبش ل بهاالتي يتواص . هذه هي الطريقةهالتي تحيط ببدأ بشكل طبيعي في تعلم اللغة ي عرضيالطفل ال

.اللغة طةبواسغيرة ، أو بلدة ص فيه ، في أي بلد أو مدينةذي نعيش ال  

.واالحتياجات فكار غة كحوار لأل م اللستخداشخص آخر ا معلفعال يتضمن التواصل ا  

 

مقدمي الرعايةلصل امهارات التو  

ي رعايةمنا للغة كمقدماد، دعونا نفكر في كيفية استخ ناآل  

:م للتواصلدة مكونات مختلفة تستختحتوي اللغة على أربع  

ذي يهمكالشخص الالالزمة لنقل رسالتك بوضوح إلى لكلمات : قول االتحدث  



 

 يذا كان الشخص يعاني من صعوبة فة إائًما عملية سهلدمك. )هذه ليست وله الشخص الذي يهتفسير وفهم ما يق :فهم واالستماعلا

.التحدث(  

ات كتابة تعليم صل المكتوب. قد تحتاج إلىية هي مثال جيد على التواللتواصل. الرسائل النص: اكتب الرسالة التي تحتاجها بةالكتا

الة نصية. )وهذا  رس عبربريد اإللكتروني أو لاعبر  ،، سواء كان ذلك باليد  هبعتني تللشخص الذي خرين أو حتى اآلة ي الرعايلمقدم

ة(وبومات المكتءة المعلعلى قرا قادًرا قوم برعايتهالشخص الذي ت يتطلب أن يكون  

ائي ا أخصيقدمهالتعليمات التي اءة المالحظات وقرإلى   الرعاية  مقدمك حتاجستأوقات  بة. قد تكون هناك: فهم رسالة مكتوقراءة

ة المقاالت من خالل قراء البحث الخاص بك ءوقات أخرى ، قد تحتاج إلى إجرا. في أهرعاتالذي  صالرعاية الصحية أو الشخ

. رعاهللشخص الذي ت بتيأو ك ت مكتوبة. يمكنك أيًضا تقديم معلومارعاهت للشخص الذيلحالة الصحية الرعاية أو ا بتقديم المتعلقة  

لرعاية ، قد  في معظم مواقف ا من التواصل مع بعضنا البعض. ناللغة تمكن ، فإن هذه المكونات األربعة ملة فاءة كاعندما تعمل بك

.ملكاشكل تياجات بوتلبية هذه االح الذي ترعاهص ربعة لفهم احتياجات الشخالمكونات اللغوية األ  اج على األرجح إلى استخدامحتت  

 

التصالمهارات ا  

 

لرعايةل ة جيدةق على عال أحبائك هو مفتاح الحفاظ تعلم التواصل بفعالية مع . 

اتصال جديدة تمهارا ختبرا  

: قدمر بمراحل متعددة مهارات اتصال جديدة ، من المحتمل أن تاختبار في محاولة   

ديدةارات الجمن الخي يمكنك التحقق  .  

صواب ىدائًما عل بدوي سلوًكا جديدًا ال جرب • 

 •العمل على استخدام مهارات جديدة

وميةياة الديدة في الحيدمج مهارات ج • 

تي هارات التلك الم إلىأيًضا  فاضتدمج هذه المهارات الجديدة بشكل طبيعي في حياتك ، فإنها تلة األخيرة من أن المرحغم رل على ا

رسة مهارات اصلت ممابيعي إلى أشكال السلوك القديمة. ومع ذلك ، إذا وتعود بشكل طلتوتر ، قد ا اتوق. في أالسابق في لذيككانت 

ديدة جزًءا حيان حتى تصبح هذه المهارات الجتحت وطأة التوتر في كثير من األفسوف تتراجع  حياتك اليومية ، دة فيياالتصال الجد

.يدةة مهارات جدرسمالممتازة صة مفرمواجهة مشكلة مع شخص ما  منك. توفر  

 

ما التواصل حول مشكلة   

على   عدتهر فائدة هو مساثكأ هناك منهج. ول حل مشكلتهونحا رةوشنقدم الم مشكلة،بإلينا شخص ما  في كثير من األحيان عندما يأتي

. على األقلل  الحمن جزًءا  . ثق أن لديهبنفسه حل مشكلته  

 . بمجرد أن يتم تحديد نوع الحل ، يمكن وضع خطة عمل. هناكلولالحط يمكن تطوير فقا كلة. عندهساعدهم في توضيح المش ، أوالً 

في ما و ةفعال ر خطوات مة ، يتم توفيل أفضل. لكل مهكشساعدتك على إنجاز هذه المهام بلم ةبعض استراتيجيات االتصال المحدد

:عليقات التمثيلية بعض التيلي   



 

م لخص، ث وله. استمع إلى ما يقدتك حتاج إلى مساعي ذيص اللشخلب أن توضح المشكلة لك وجي•  

 ◌  .......أخبرني عن

.....رأيك أخرى ، ما أو "بعبارة◌   

........ك هويزعج يالذ "إذن ◌   

ةلئما قيل عن طريق طرح األس ضيحتو • 

......المزيد عنأن تخبرني  هل يمكن"◌   

.......تفكر"هل حدث أي شيء آخر يجعلك   ◌ 

:بل مشاعرهقتتك رف أندع الشخص يع•  

......تشعر طيع أن أفهم كيفست"أ◌   

......"يبدو لي أنك تشعر◌   

:ا يزعج الشخص حقًاتحديد م ساعد على•  

...............يبدو أن صار تبأخ"◌   

.....................ثرأك  عجكيبدو أنه يز ي"الشيء الذ◌   

:رغباتر والاعمشال في ذلك لمشكلة ، بما ل  ضحتفسير واساعد الشخص في اإلدالء ب•  

..................يبدو أن المشكلة◌   

..........................شعر"ت◌   

......................"أنت تريد◌   

الصعوبات: ساعدهم على أن يكونوا واقعيين بشأن•  

ئية.....................جزلك التيء حيال "هل يمكنك فعل أي ش◌   

:ترض طريقهملتوقعات التي تعوار فكار والمشاعلى تحديد األع  مهساعد•  

خرين يتوقعون منك أن تفعل؟ماذا تعتقد أن اآل◌  

.....................ك ............ليجب عأحدهم أنه يهل أخبرك ◌    

صورة مثالية؟ب"هل تقارن نفسك بشخص آخر أو ◌  

  مهم رأيهلس. اسأانلا  على  صالخا أبدا رأيكتفرض  عى مشتركا. الول الممكنة مسن تطوير الحلينبغي أن يكو•

"ماذا يمكنك أن تفعل لجعل األشياء مختلفة؟◌  

ا هي بدائلك اآلن؟"م◌  

الرد عليها تراحات بناًء على خبرتك واطلباق قدم•  

.........................هل فكرت في◌   

.......يحدث إذاوف س ضن مذا ت"◌   

سيحدث؟كان "إذا كنت ... ما رأيك ◌  

ط الدقيق لضمان النجاحيستغرق التخطية التي ستتبع. طشنأل الزاوية ل زالعمل هي حجة خط • 

.تقييم الحلول الممكنة  

تريد؟ تجعلك أقرب إلى ما دائل ، والتي يبدو أنهاى هذه الب"النظر إل◌  



 

ي؟"هل سيكون من األفضل الحفاظ على األشياء كما ه◌  

 •خطة الخطوة األولى

......فعله هو كأول شيء يمكن"لذا فإن  ◌   

خالفاتلا  

.خالل خالف مع شخص مامن  هم هي ارات التواصل الفعال والتفامهة ى لممارسأخر  ةصرف  

، قد ك ذلإلى شخص لديه آراء ومشاعر مختلفة وقوية بنفس القدر. ومع صعب االستماع لراء ومشاعر قوية ، من ان لدينا آعندما يكو

عيونه ال ا ومحاولة رؤية العالم من ص مشخ ماع إلىستاالن أ في نثق ط. علينا أنتماع النشخدام االسيكون هذا أحد أهم األوقات الست

.فهمالت  االحترام من خالل محاولة تعداد لمنحهنا على اسط أنقعن آرائنا / مشاعرنا. هذا يعني فالتخلي  هذايعني   

. والخطوة بوضوحالها ن إيصا مقً حالكن تتم ىمشاعرك حتيح آرائك وواحدة لتوضدقيقة  أخدلمفيد أن تالشديد ، من ا في حالة الخالف

استعداد لالستماع وفهم ، على  بدوره اآلخر. نأمل أن يكون هذا الشخص ،ليق آرائك من أجل االستماع وفهم الشخص التالية هي تع

ة طرسيلن ا ج عورومنع الموقف من الخ على تركيزكعلى الحفاظ ستكون قادًرا على األقل  وجهة نظرك. إذا لم يكن األمر كذلك ، ف

. طريقة التواصلًحا في تكون واضخالل أن ن م  

م؟تعل هل   

ما يكون شخصان عند فعاليكون التواصل . 1 .  

البعض امهبعض انفهميأ.  . 

البعض اهممع بعض يتفقانب.  . 

التواصل غير اللفظي يمكن أن يشمل. 2 .  

 أ. الغناء

 ب. تعبيرات الوجه

حظاتكتابة المالج.   

. خطأ  حصحي  ................................................................. مهماع االستم. 3   

خطأ. صحيح  ....................................................... ةحاوق  بحزمصل التوا. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

راد ذوي اإلعاقةالتواصل مع األف   

ظرنضعف ال. 1  

. نفسه اإلعتماد على يفضلكان الشخص  إذاتتفاجأ  ال نكولا ، تقد أن هناك حاجة إليهعتيم المساعدة إذا كنت تقداسب من المن  

.يهاسأل الشخص الذي يحتاج إلامتأكد من كيفية المساعدة ، غير  إذا كنت  

. باالسم أو لمسه بلطف على الذراع مناداتهمن المفيد  مصاب بالعمى ، عند مخاطبة شخص  

.ضعيف النظر دليل الشخص  كلبال ستلمال   

.من األمام مسك بكشخص يدع ال  

.نفسكعرف بة ،  فر عند المشي في غ  

 

ضعف السمع . 2  

إشارة أخرىأي ى الكتف ، أو بنقرة عل اليد ، بلمسة منب انتباه الشخص ذجإمر ، إذا لزم األ . 

اً(شولصوت مشا صبح د يركات الشفاه أو الصراخ )مع الصراخ ، ق تحدث بوضوح وببطء ، ولكن دون المبالغة في ح  

.ابةواالستج فهملت لخص الوقأعط الش  

إستعمل ،  إذا استمرت الصعوبة بدالً من التكرار.د صياغة بيانك ما تقوله ، أع ذا واجه الشخص صعوبة في فهملغتك. إ مرنا في نك•

 الكتابة

ن يتحدثونذين الخريإيقاف تشغيل التلفزيون ، وابتعد عن اآلقم ب -حافظ على ضجيج الخلفية عند الحد األدنى •  

هكبعيدا عن وجين والطعام اليد إتركجيدة.  إضاءة في ضع نفسك•  

.جيدتعبير انظر مباشرة إلى الشخص وتحدث ب•  

  .المترجم من ما ، تحدث إلى الشخص بدالً  صعندما يرافق مترجم شفهي شخ•

. لةمع إلى العزالس ضعفيميل بعض األشخاص الذين يعانون من شجع الشخص على التواصل االجتماعي. •  

.ر للصوتبكمب إستعن •  

 

كالم(ن القدرة على الضعف اللغة )فقدا. 3  

وتسمى هذه  .يمكنهم التكلمن الكتابة ولكن ال يالكتابة. يمكن لآلخر  يمكنهمن اليمكن لبعض الناس التحدث ولك

كنها ال ولة دماغية ، ادث أو سكتة حتيجنا يكون ذلك نتيجة إلصابة دماغية بًا م. غالالحبسة االضطرابات اللغوية 

.ءالذكا ثر علىتؤ  

تكلم معهه الشخص قبل البانتعلى ااحصل •  

ل التلفزيونلفية. قم بإيقاف تشغيتقليل الضوضاء في الخ •  

  خيارات. مثال على ذلك نعم / الاستخدم التواصل البسيط ، •

مع الشخص منخفضوال   عالال تتحدث بصوت •  



 

رسم واإليماءاتال ، كتابةة: الفلالمخت ات االتصاليقنت يعم وتشجاستخدا•  

للرد   و الفرصة أعط الشخص الوقت•  

تصحح أو تنتقدقدم مالحظات لتشجيع الشخص ؛ ال •  

 

سية / العقليةفضعف الصحة الن. 4  

ودة ، جوغير م ياءأش ىريأصواتًا ، أو  سمعيقد  . شكير المشومشكلة صحية عاطفية أو سلوكية من التف لديهقد يعاني الشخص الذي 

تهديد. فيما يلي بعض الب ال يعني أن الشخص عدواني ما لم يشعرواصل. عادة هذا  جد صعوبة في التينون العظمة ، أو بج رشعيأو 

:لتي يجب استخدامهاتصال االادات اإرش  

يون أو فزتلفي مشاهدة ال رفك رى.بطرق أخ بصحبتكالستمتاع من ايتمكن ، فقد ذا واجه الشخص صعوبة في إجراء محادثة معك إ•

.دث عن أحداث الطفولةو القراءة. تحأو لعب الورق أ ع إلى الموسيقىاالستما  

. قد يضربك لمس الشخص بما في ذلك .تقف عليه أو تقترب منه ال  الغرفة.  شخصية فيكون لديه مساحة اسمح للشخص أن ي•

.ئتهلتهد همسالشخص إذا حاولت ل  

لال تسد المدخ•  

المستمر  اتلنظرا اءتقإلب تجن•  

منخفضو غم بصوت بطيء ومننهج مهدئ. تحدث ل هادئًا مع اتباع أن تظحاول •  

لكلماتارات واألسئلة باستخدام نفس اكرر العب ،م األمر لتجنب االلتباس. إذا لز استخدم جمل قصيرة وبسيطة•  

رأيكغير تم ث اأنك ستفعل شيئً  ال تقل. جئتفا الوضع روتين يومي منظم ومنتظم. •  

. تجاهل جاذبيته ىد، فقم بالتعليق على م القيام بذلكثة أيام من عدم يط شعره بعد ثالبتمش رار. إذا قام الشخصتقديم الثناء باستم•

.على اإليجابية ءالسلبية والثنا  

.ظغطالمن التوتر و قللتجنب اإلفراط في التحفيز. •  

 مثل: "كل شيء يءش بقولالخوف ص بالشعور ب. اسمح للشخشيء تخشاه" د وجي ال. ا"ال تكن سخيفً  ،ائاًل ق المريضعرشااحترم م•

. للحظة ا. فقط اجلس هنا بجواريإذا كنت خائفً على ما يرام   

 

ة/ ضعف الذاكر ةالمعرف .5  

يصبح هؤالء األفراد ن أ والتذكر. يمكن لستدالاالصعوبة في بكير و صعوبة في التفيعاني الشخص المصاب بضعف في الذاكرة أ

 . نظًراإلى ذلكطعام ومن اتصل بهم وما  من ناولواعليهم أن يتيجب منهم أسماء وتواريخ وماذا ا طلبت أو محبطين للغاية إذرجين مح

وفاة  ذكرون أشياء مثلت، فقد يتطرقون إلى األحداث في الماضي وال يمن الذاكرة الحديثةسليمة أكثر تظل  مدطويلة األ ةذاكرالألن 

.وتزوجكبر   قدل الطفب أو أن  راد األقأح  

 

:ملين في العمل مع الفرد المصاب بضعف إدراكي هماعا أهم  

لكأفعا•  

كه وسلو تجاه الفرد ردود أفعالك•  

:، تذكر ؤالء األفراداصل مع هعند التو  



 

المحيطة استخدم صوتًا هادئًا وكن مطمئنًا. الشخص يحاول فهم البيئة • 

دم إعادة التوجيهتخسا • 

دقةت صاالممجاقم ب • 

 تحاول  ت ، فاليت قبل عدة سنواشخص أنه ينتظر وصول زوجته وأنت تعلم أن زوجته توفخبرك ال. إذا أخصمع الشتجادل  ال

ألنه بالحزن يصاب الشخص بالجنون ألنه يشعر بأنك مخطئ أو أنه قد  يصاب ة سنوات". قددتوفيت قبل ع"تعلم أن زوجتك  هريكتذ

. ثم تحويل  تأخرت فقط و أن زوجته ى ما يرام ؛ يء علكل شلشخص بأن مأنة ااألفضل ط نيكون مأن زوجته قد ماتت. س للتو علم

اخر.  نشاطأي  انتباهه إلى  

ليهم يمكن لألفراد عادة معرفة ما إذا كان يتم التحدث إ ستحق االحترام والكرامة.ت تادرص كفرد يتمتع بمواهب وقع كل شختعامل م

. وأ، مما قد يجعل الوضع أس لاطفأوكأنهم   
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 تدريب مقدمي الرعاية للمهاجرين: مواد تعليمية

 

عملإدارة المهارات  - 4فصل لا . 

 

 

 

 أفضل خمس نصائح لتقديم الرعاية

فقموكل ل ف األمثلهو التصريعرف بالضبط ما  . ال أحداومرن عامبدأن تكون •  

"حل" الموقف من خالل مكالمة هاتفية واحدةال تستطيع  ا: ربمالصبر•  

مهنيين في المجتمعوائك وأحبي يشملك أنت إنه جهد جماع•  

تتغير الظروف وغدًا ؛ النجاح ظرفي  نفغاليوم قد ي نفعال يي لذا شيء ال•  

 

ومات دم هذه المعلياجاتك. استخاحت  ةلبيت  هذه الخدماتن لمكي مكنة التي قدالرعاية والطرق الم خدمات  يصف هذا القسم

.فكلتحسين ظرو كمفتاح  

م إلنجاز كل شيء. قد يكون ساعات كافية في اليو ، ال يبدو أن هناك مقدمي الرعايةبالنسبة لمعظم  ئاممتليكون يوم ال

اجات ة االحتياعدة في تلبيسالمية. تعد عارلقدمي احية لمفي حدوث مشكالت ص ة صعبًا وقد يتسببتقديم الرعاي

ساسيًا من ام جزًءا أ ب إلى الحمم والذهااالستحما،األكل ،ارتداء المالبس في المساعدة مثل  خصية ألحبائكالش

الرعاية  الجتماعية ولباً ما يتجاهل مقدمو الرعاية احتياجاتهم الشخصية في مجاالت التنشئة امية. غاوطة الياألنش

: لذينلمنزل هي حل لمقدمي الرعاية افي االرعاية حبائهم. أ يةرعا دون فيالصحية حيث يساع  

،  حةرالل ونحتاج. ي1  



 

جات أحبائهم ،تزداد احتيااعدة عندما لى المسبحاجة إ. 2  

ة التأهيل ،ألنهم أو أحبائهم يخرجون من مستشفى أو مرفق العاد قصيرة  مدةل ن إلى مساعدةجواتحي. 3  

.ةوظيف عنبحثهم نزل أثناء في المهم ء بويتم االعتنان ينم آمهئحاجة إلى أن يكون أحبا. في 4  

عة سا 24 ين يوميًا حتىتداًء من ساعتة ابالرعاية المنزلييمكن استخدام خدمات   

 إستراحة 

. في الغلياناء الم متى يبدأدرك ي، ال لماء . مثل الضفدع في وعاء احنة أخرى أخد شو هي الفرصة ألخذ قسط من الراحة  حةستراإلا

. ارالقر إتخادسأل. يجب عليك ن أن ناعلى المساعدة ، ولكن علي عديدة للحصولرق هناك ط  

 

ساعدونك في المنزلء ياجعل العائلة أو األصدقا. 1  

بحاجة  تكونواشرح متى وافق ، اعدةالمس تقديمدهم ذا طلب أح. إذلكل نودتقة يفالكثير من مقدمي الرعاي ، لكنالً للغاية هيبدو هذا س

 نفسكستمتع ب. اكل شيئ ترك إبعيدا. إذهبم راحة ثللفترة  خصص. األهم من ذلك ، أنت طلبهااف،   متطوع من  يكن هناك . إذا لماهيإل

.بالذنب شعرال ت   

ع ، فسيظل قادًرا على االستمتا خرفمن ال يعاني إذا كان أو .صحبةع بال، فسيستمتجسدية  إعاقة أسرتك يعاني من فرادأحد  إذا كان أ

.أخرة جدًالمراحل المتإال في ا ثوق بها ،موال العائلية  صحبةالب  

 

عداستئجار مسا. 2  

إلى منزلك ،  ر شخص ما ليأتياجاستئ ك. تذكر أنه يمكن كاريتمن بينها. تأكد من اخ ختياراإل يمكنت وكاالوال من األفراد هناك العديد

 بعيدًا ، للراحة ا . قم بجدولة ذلك ، خذ وقتً ئبدو بنفس الم. رافقملإحدى ا االنتقال مؤقتًا إلى يمكنه ج للرعاية حتافرد األسرة المن أو أ

.نشاطكديد تجل  

 

مركز صحي ي قضاء يوم ف الذهاب إلى . 3  

د لفة للخدمات ، لكن التأمين قتكك األنشطة والتغذية وأجواء دافئة. هناتوفير مصمم خصيًصا ل عمكان تجنه ما ، لككبيرً  مركًزا ليسإنه 

.بعض األحيانمتوفرة في  لمنح دفع ، واي  

 

وعيةطتراحة الستإلطلب خدمات ا. 4 . 

أن   بلمن االتصال ق ، لذا تأكد أخد موعدك تعين علييادة ما ة ، داخل وخارج المنزل. عية محدودة متاحة لالستراحت مجانك خدماهنا

......يالموضوع التال إليكيق هذا؟ ك تحقيمكن تحتاج إلى الخدمة. كيف  

 

 

 مجموعات الدعم

مر من نفس  الذيقي الوحيد في تقديم الرعاية هو الشخص حقيال خبير. الخبيرلجاون إلى الذين يالمهنيين  ير منهناك الكث

و  " أدًااألشخاص. سواء أكان "مرًضا محد عات لهؤالءت الدعم هي تجماع. مجمويمر بها  لالتجربة أو ما زا

. يهلتستند إل شخصور على ثنفسك أو العفضل لتثقيف  يوجد مكان أبشكل عام ، فالة موجًها لتقديم الرعاي  



 

ا فريدة من نوعه ةعل مجموعتبر أن كاسبة لي ..." فولم يكن األمر بالنم يقول: "جربت مجموعة دعم مرة واحدة ، دهإذا سمعت أح

هفوظرو تناسب مع ت ته التي مجموع لكلات. وقجميع الناس في جميع األة لاحدراد المعنيين. ال توجد مجموعة ومثل األف  

 

تكنولوجياالحماية من خالل ال  

  . اعتمادًامترعاه سالمتك و سالمة الذين .  مةسالال توخي عة من الطرق للمساعدة فيتنووعة مولوجيا مجمتوفر التكن

مجموعة هناك  .لك ي يمكن أن تكون مفيدةلتا يمها ، سيتم توجيهك نحو المنتجاتكيفية تقدخاطر الفردية وملعلى ا

. وهي ة كرضعف الذاأنواع  أخرى لخرف أو لذين يعانون من الالمتاحة ألولئك امنتجات السالمة  تنوعة منم

. تلقائي للموقدال قالإلى اإلغهات النوافذ واألبواب تتراوح بين تنبي  

.  الليل أو لنهار ا من ت معينةخالل فترا يعيش لوحدهص ما أمان لشخورة التكلفة لتوفير شبكة سيلة ميسطبي هي وذار النة اإلظمأن

أن مراقبة التزامات تعاقدية بش جع وكن على دراية بأيقق من المراقريبة منك ، وتحابحث عبر اإلنترنت عن شركة قًا ، أو ل صدياسأ

.ه األنظمةذه  

مع طبيبك تحدثللنصائح   

أن    كون على اطالع ، تب أن جي آخر.  شخص عايةربالنسبة لوينطبق الشيء نفسه  .من الصعب إدارة الرعاية الصحية الخاصة بنا

في  لفعابدور  كقيام. إن نهم من ذلككممساعدة. علينا أن نرضات موجودون لل. األطباء والممأن تشارك بشكل فعال، و احازمتكون 

هي تحسين عالقتك مع واحدة للقيام بذلك  ممكنة من طبيبك. طريقةضل رعاية على أف  الحصول تك الصحية قد يساعدك فيرعاي

مات المهم مشاركة أي معلو ية والسابقة. مناية الصحية الحالي مشاكل أو مخاوف متعلقة بالرععن أ طبيبك. تأكد من إخبار يبكطب

: فحصل الالخيبك المعلومات التالية . اعط طباو كنت محرجً تستطيعها ، حتى ل  

  .اض عراأل من  أيعند مالحظة •

المواعيد الخاصة بك عنددفتر مالحظات ، وتقديمها  يفأو " لنفسك على الورق ة يومي صحية جريدة ريخ صحتك. يمكنك إنشاء "ات•   

.تغيير في حياتكبالتوتر أو ورمن شعبما في ذلك المعلومات الشخصية ، •  

اه(ندحاليا )انظر أتتناولها دوية أ يأ•  

حساسية من ذلك لديك  د أنكنت تعتق يان أو إذاذلك يجعلك تشعر بالغث وخاصة إذا كان ية( ،األدوأو لديك من الدواء )أي آثار جانبية  • 

تتناول غذائية مكمالت امينات أو فيتأي  • 

د عالمو ىلإ حضارها معكإديك يمكن تبارات أو سجالت طبية لأي أشعة سينية أو نتائج اخ•  

ظروففي أي و احديث إذا وقعت  • 

 إدارة الدواء

تعليمات المختلفة للجرعات واألوقات ، ولكن ال  األسماء ةلصعوب. ليس فقط ك ذل لمواكبةكبيرا  تحديا  الطبية يشكل اتالوصفتتبع 

ن ذلك على جهاز  فضل أن يكو، وي الئحةفي ة بك ص جميع األدوية الخاء في سرد  بعتتالرق دى طسهولة. تتمثل إحيمكن أن تختلط ب

ء )على سبيل قوة الدواوالطبيب الذي وصفه ، و ، اءدوالامج معالجة النصوص. اذكر اسم أو برنيانات الكمبيوتر باستخدام جدول ب

.التكلفةمتى ، و،م اليويجب تناولها في دد المرات التي عملغ( ،  150المثال ،   

، أو احصل على   أعالهلمقدم نموذج اقم بذلك يدويًا. استخدم ال ه إعداده لك ،شخًصا يمكنتعرف أو ال  بيوترملديك جهاز ك إذا لم يكن

لمعلومات يع ات. قم بطباعة جمباستخدام الشبكارسم البياني وارسم الجدول الخاص بك ل اسبة أو ورقة اصفحات المحمالحظات ل تردف

.ءتها بسهولةص قراخبحيث يمكن ألي ش رسم البيانيالي بعناية ف  



 

 تجدها معك في حيثاية للغ الخاص بك. ستكون هذه األداة مفيدة يانيالبرسم تتغير فيه الوصفة الطبية ، تأكد من تحديث ال في أي وقت

 و كذا برنامج فظتكة محدثة في محمئفيها الطبيب ، لذلك ابقها في متناول يديك واحرص على تحديثها. الحفاظ على قاكل مرة تزور 

.الحياة معلومات إنقاد  

.التتبعر العديد من الفوائد للتنظيم وية. هذا يوفنفس الصيدل من تصرفها هل لديك وصفات الدواء صرف الدواء  

قوطالس الوقاية من   

 لمن أص  4. تشير اإلحصاءات إلى أن صابات المرتبطة عواقب مدمرة وطويلة األمدط أحد كبار السن ، يمكن أن يكون لإلعندما يسق

ية بحيث ال يمكنهم العيش بأمان ادة للغالناتجة حض ، قد تكون اإلصابات ايسقطون سنويًا. بالنسبة للبع سنة 65اص فوق أشخ 10

.ارتداء المالبس أو الطهي ،ل االستحمام القيام بأنشطة الحياة اليومية ، مث فردهم وقد يحتاجون إلى المساعدة من أجلبم  

يشكل العامة. كما  هأعضاء وظائف عضالته و،ه توازن، هسمع،مزمن على بصره  تأثير مرضل قد يكون خطر السقوط للفرد نتيجة 

مخاطر السقوط يأخذ منهًجا فرديًا ، فإن تقليل إلرهاقالتعب وا فيحيث تسبب األدوية  طاألدوية المتعددة خطر السقواستهالك   

حياة. ستساعدك النقذ ، قد ي تثبيث مقبض أو شريط إنتزاع لدينا جميعا هو بيئتنا. شيء بسيط مثل يوجد خطروجد هناك يومع ذلك ، 

.حبائكألو / أو  ر أماًنا لكبيئة أكثلتالية على تهيئة ة التحقق من األمان في المنزل اقائم  

 

الرعاية لآلخرين. خذ وقتا بعيدا للراحة  مواصلة تقديم  اية بصحتك ورفاهيتك حتى تتمكن من إذا كنت مقدم رعاية ، فتأكد من العن•

.النشاطتجديد لو  

.ت الطبيعة هي المكان الذي تجد فيه الصفاءانزه وتمتع بالخارج إذا كقم بزيارة منت • 

.وسيقىمع إلى الماست • 

.ريةتجول بالمحالت التجا  • 

.فيلم أو حفلة موسيقية ضرحا • 

.محادثة إلى شخص لم تتحدث إليه منذ فترة خطابً اكتب  • 

.كوب الدراجاتمثل المشي أو ر خفيفةرينات المارس اليوغا أو أي شكل آخر من أشكال التم•  

.ان ذلك ممكنامرة واحدة يوميا إذا ك التأمل • 

.ذنببال الشعور دون،  حدة في اليومعلى األقل مرة والنفسك شيئًا ممتعًا إفعل  • 

اية الذاتيةأفضل خمس نصائح للعن  

 • .الرياضةوممارسة  صحيطعام التناول ال 

.العالجات المعجزةب ؤمنال ت•  

.ةيالجسد صحةال قل أهمية عن تال  ةالعقلي صحةتذكر أن ال • 

.دواء ضلحك أفالضيبقى   • 

. ة واألصدقاءابق على اتصال مع العائل•  

 

دارة اإلجهادإ  

اإلجهاد تحديد أسباب. 1  

ة  ًضا لحماياالً في مكان العمل ، ولكن أيحياتنا. تعلم إدارة اإلجهاد ضروري ، ليس فقط لكي تكون فعاد هو مكون يومي من اإلجه



 

.صحتك  

 

؟ما تعاني من الضغط العصبيعندلك ماذا يحدث   

 

← ك ضغط مزمنهنا  

جهاداإل  

تشعر بالكثير من 

 الضغط الحاد

عض الضغوطتحت بأنت               :أنت طبيعي 

أنت مرتاح    

 

ع أو الصداع الصدا

و   رعشة،النصفي 

 التشنجات الالإرادية 

بوضوح أكثر كرفت صل إمدادات الدم ت  م طبيعيةإمدادات الد    دماغ 

فقدان روح القلق ، 

البكاء ، الدعابة ،  

الغضب ، كتئاب ، اال

النومفي  بة وصعو  

زاج م سعيد جدي زيادة التركيز  

 جفاف، جفاف الفم 

 الحلق 

خفضنم خفضنم   لعاب طبيعي 

لتوتر العضلي واأللما صلإمدادات الدم ت تحسين األداء  تالعضال إمدادات الدم طبيعية   

لدم ارتفاع ضغط ا

الم في الصدر وآ  

معدل وضغط الدم الزيادة  تحسين األداء المعدل الطبيعي  

ط الدم وضغ  

 قلب

ءتحسين األدا السعال والربو فسزيادة معدل التن   الرئتين التنفس الطبيعي 

رقة في  قرحة بسبب ح

المعدة وعسر الهضم  

 آالم في المعدة

دادات الدم  انخفاض إم

 يقلل من الهضم 

دم  فاض إمدادات الانخ

ة إفراز الحمض وزياد  

م الطبيعية إمدادات الد 

 وإفراز حمض 

 معدة

إلسهال م البطن واأل انخفاض إمدادات الدم   

هضم يقلل من ال  

ت الدم  انخفاض إمدادا

 وزيادة نشاط األمعاء

م الطبيعية إمدادات الد 

 ونشاط األمعاء

 أحشاء

التبول المتكرر ، 

 أعراض البروستاتا

كرر بسبب التبول المت

العصبي التحفيز زيادة  

ةطبيعي التبول المتكرر  مثانة 

عجز  الرجال: ال

 الجنسي

اضطرابات  النساء:

 الدورة الشهرية 

ت الدم انخفاض امدادا  
الرجال:  

عجز  

الجنسي 

)انخفاض 

تدفق 

 الدم( 

الرجال: عادي.  

، عيةالنساء: فترات طبي

. إلخ  

 األعضاء الجنسية



 

النساء: 

ترات ف

غير 

 منتظمة

 

الجفاف والطفح  

جلدي ال  

نخفاض امدادات الدم ا  -انخفاض إمدادات الدم  

جاف جلد   

 جلد صحي 

 طاقة عب السريع ، الت

.منعدمة  

  مزيد من الطاقة

.يةالفور  

استهالك األكسجين يصل ، 

استهالك الجلوكوز 

. والدهون  

طبيعي: استهالك 

األكسجين ، إطالق 

وز والدهون الجلوك  

 كيمياء حيوية

 

، الواليات المتحدة و، هارو ضغطإدارة الر علينا." جمعية يؤث كيف - ضغطتبس من: "المق  

Adapted from: “Stress – How it Affects Us.” The Stress Management Society, Harrow, United 

Kingdom, www.stress.org.uk/4617/9903.html. 

http://www.stress.org.uk/4617/9903.html.


 

جراءاتاتخاذ اإل.2  

الذي يجب اتخاده جراءإلا ضغطسبب ال   

ة قعيوضع أهداف وا  توقعات غير واقعية 

في اإليجابيات في  فكير بشكل إيجابي. فكراختيار بوعي الت

 حياتك

 التفكير السلبي

. ضع خطة عمل قم بردة فعلتال  - تصرف السيطرة فاقدالشعور بأنك    

جراء ذ اإلخومن ثم ات قيمل عنه. فهم ما أنت مسؤو

 المناسب. كن حازما

ستبدادتحس باإل،  ضع لك قيودايشخص آخر   

لحصول  بالنسبة إلى الوظيفة: تحدث إلى مشرفك ل

وجيه ، واستفد من الخدمات الداخلية ،  على الت

 النمو المهني(. يفضل مىسوطرح األسئلة )ي

الً من طرح أسئلة بد أرباب العملميع ج

.األخطاء عواقبالتعامل مع   

على المشورة الشخصية: ابحث عن صديق أو   للحصول

.مهم رجل دين أو مستشار  

تفعله حيال ماتشعر بالثقة  ال  

   اعدةاطلب المس

ع خطة لتقسيم المهمة إلى أجزاء أصغرض  

 الشعور باإلرهاق

 

 

 

 

:تشمل ضغطاإلدارة الفعالة لل   

وقعات واقعية• ت                             دعم اجتماعي قوي•  

النفس معاإليجابي  ثدحت• ال  مارين                                          ت•  

• إدارة الوقت                                    النظام الغذائي•  

• التواصل الفعال                                           الراحة •  

• توقعات واقعية                               تقنيات االسترخاء•  

 

 

 

 

 



 

 

 

تعلم؟ كنت  هل  

 

خطأ      صحيح .......... ...................................................... خطيرة ضغطال جميع أنواع.1  

خطأ      صحيح)مثل مولود جديد( ..........................  ضغطة يمكن أن تسبب الابياألشياء اإليج.2  

خطأ      صحيح............... .البدنية ......................أن يسبب مشاكل في الصحة  يمكن ضغطال.3  

خطأ    . صحيح ..........................ك على االسترخاء ............يات التنفس يمكن أن تساعد نتق. 4  

خطأ     صحيح ............................................ الضغطالتعامل مع  كيفية يمكنك تعلم تقنيات. 5  

 

 



 

 

 

 

 ب. مبادئ آليات الجسم

شديد. يمكن تجنب العديد من اإلصابات من الضلي عالجهاد اإلبعض اإلصابات األكثر شيوًعا التي يعاني منها أخصائيو الرعاية الصحية هي 

ت الصحيحة إلكمال المهمة البدني. ميكانيكا الجسم هي استخدام العضال عملعند أداء الخالل االستخدام الواعي لميكانيكا الجسم المناسبة 

  .ن مبرر وبد أي عضلة أو مفصل إجهادالقيام بية ، دون بأمان وفعال

:  مقدمي الرعاية المهاجرين  وظيفةسم الصحيحة جزًءا مهًما من يعد استخدام ميكانيكا الج  

ميكانيكا الجسم الصحيحة ، فلن يتمكن بإعتماد ه للحصول على مساعدة عملية. إذا لم يعتني بظهر قدمي الرعايةمى يعتمد الفرد ذو اإلعاقة عل•

.من تقديم تلك المساعدة  

. للخطر  زبون و مقدم الرعايةال إن عدم استخدام ميكانيكا الجسم الصحيحة يعرض سالمة•  

.بعض اإلصابات تسبب إعاقات دائمة•  

كمقدم أثناء العمل في منزل الفرد.  التمددأو  نحناءاإل جب عليكفي تلف ظهرك ، لذلك يبها يمكن أن يتسبب دفعها وسح،رفع األحمال  مجرد

سببه إصابة الظهر. الخبر السار هو أنه يمكنك تعلم بعض الطرق ، ربما تكون قد شاهدت بشكل مباشر األلم والبؤس الذي يمكن أن ت الرعاية

.البسيطة لتقليل خطر اإلصابة  

:يتجزأ من هذا القسم هميكانيكا الجسم التي تلعب جزًءا ال ي مبادئ  

. عادة ما يكون بونزمركز الجاذبية على قاعدة الدعم في العمل مع المقدم الرعاية . من المهم أن يدرك مركز الجاذبية فوق قاعدة الدعم•

 ي وضع الوقوف حيث تكون القدمان متباعدتين قليالً مركز ثقل الشخص خلف السرة )زر البطن( مباشرة. قاعدة جيدة للدعم هي أن تكون ف

.كبتين قليالً وثني الر  

. استخدم المرآة بون في وضعيةالز . يعد استخدام عضالت الساق والذراع أمًرا مهًما ، وكذلك استخدام قوة الجسم. وضعمبادئ قوة الجسم•

.الجسم ككل وليس مجرد جزء واحد  

جسم الجيدة: رفع األجسام بميكانيكا الطريقة ال  

عرض الكتفين بنفس. القدمين ةجيد يةابدأ بوضع .1 

 2.الحفاظ على ثني الركبتين قليال

للشخص( ةالمناسب وضعيةاحتفظ بمركز الجاذبية )الذي يقع عادة خلف السرة مباشرة( فوق قاعدة الدعم )وهو ال .3 

 4.القرفصاء مع بروز الصدر واألرداف. هذا الموقف سيبقي ظهرك مسطًحا

المنضدة لتخفيف الضغط عن ظهرك على يدك على فخذك أو وعك أوإلى أسفل أو تجلس القرفصاء ، ضع ك ما تجلسعند .5 

جسم ما ، والحفاظ على الجسم في حالة محاذاة )حافظ على األرداف   استخدم عضالت الساق والجزء العلوي من الجسم عند رفع / خفض. 6

.سم كله إلكمال المهمةخلفك ، دون التواء(. استخدم الج   

.كجم من الضغط على ظهرك( 150جم على طول الذراع سيضع ك 10)وزن  مراد رفعهال شيئإبقاء الجسم بالقرب من ال. 7  

 نصائح عملية

. ى دراية بمركز ثقلك على قاعدة الدعمكن عل - ةجيدوضعية حافظ على •  

.اجعل األشياء قريبة منك•  



 

Source: United States Dept. of Labor, http://osha.gov/ergonomics/guidelines/grocerysolutions/index.html 

        المصدر: الواليات المتحدة  ق سم الشغل 

 
 

 

من جانب إلى آخر  لتويتال  ظهرك بالخلف ل حافظ على أسف•  

د(. القرفصاء مع ظهرك في وضع محايكهرظليس بوإثن ركبتيك. ارفع بساقيك )•  

ال ترفع أشياء ثقيلة جدًا•  

شياء فوق رأسكلأل لوصولاستخدم كرسيًا أو سلًما ل•  

نفذ العمليةوذهنيا ط خطفكر قبل أن تفعل. •  

المحوري و السحبالرفع أو الدفع أ،الوقوف  ،الوضعية المحايدة عند الجلوس  حافظ على منحنيات العمود الفقري الطبيعية. حافظ على•  

.مك بداًل من لف جسمكوي. لف قدت، ال تل  

 

!ال تنسى  

.توازنكتفقد  ى ضغط ضعيف ؛ قديؤدي إل ك قريبة جدًا من بعضهما البعضإبقاء قدمي • 

.هظهر يؤدي إلى الضغط علىال دويرت • 

.الظهر الظغط علىن أن يؤدي إلى م يمكالتواء الجزء العلوي من الجس  • 

.جسمك من ببالقرغراض األاحمل  • 

 

شياءاألرفع  أولف  ، حمل عندم  

الوزن حتى تتمكن من  منتحقق  ، علبقبل رفع الصناديق وال•

.صحيحالشكل البفع االستعداد للر  

.ن جسمكبالقرب م األغراضظ على حاف • 

.الجذعبالقدمين ، وليس ب انعطف  • 

.يًماى ظهرك مستقحافظ عل • 

.استخدم ساقيك للقيام بعملية الرفع • 

.فيه األغراضن الذي تريد ضبط اترب من المكاق • 

 

 

 

مقدمي الرعايةلمهاجرين . نصائح السالمة لت   

د مع التزوبها وسائل النقل الموثوق  موارئ معك. دائما استخدارات وأخذ مستلزمات الطتعرف على كيفية تغيير اإلط قبل مغادرة منزلك ،. 1

. من الوقود الكافي  

.الوقتقوم بزيارته والمدة المتوقعة من لعنوان الذي تأخبر مكتبك دائًما با. 2  

.ينتظرك دعه)إن أمكن( أنك قادم و زبونأخبر ال.  3  

. يهإل ذهباحصل على خريطة لتحديد الموقع الذي ستالمبنى أو الشقة.  ،رع الشا حولدقيقة ال المعلومات إحصل على. 4  

http://osha.gov/ergonomics/guidelines/grocerysolutions/index.html


 

.في المخبأحفظتك رة. الحفاظ على مأبواب السيا القيادة مع النوافذ مغلقة وأقفال جميع. 5  

المباني المهجورة مواقع السيارات ظروف المباني )ط الناس. أنواع ويطك بعناية. مالحظة موقع ونشاتك ، راقب محترب من وجهعندما تق. 6

مكتظة بشدة(أو ال  

.اآلخر من الشارع على الجانب مشي. انحوهم، فال تمشي ذا رأيت تجمعًا من الناس إ. 7  

لغ مكتبكرج من السيارة وأبشعرت بعدم االرتياح ، فال تخ محيطة. إذان المناطق ال رة ، تحقق مرة أخرى بدقة مبل الخروج من السياق. 8  

.المخبأ ة الخاصة بك فياألشياء الشخصي ضعقفل سيارتك وا. منطقة مضاءة بشكل جيدالشارع ي قم بإيقاف سيارتك ف. 9  

 غير مقيدة األليفة  حيواناتقتال ، ال،  مشاجرة  د األسرة في حالة سكر ،ل المثال ، أفرا)على سبي مريبا تدخل المنزل إذا كان الوضعال . 10

قم الطوارئ إذا  ال بر: "سأرحل اآلن. لقد نسيت أن لدي موعد آخر." يجب عليك االتصالقول يمكنكرة ، بالمغاد حدسكأخبرك  ، إلخ(. إذا

   .حاالت بنفسكل مع مثل هذه المكنت في خطر ، وال تحاول أبدًا التعا

.آمن . حاول أن يكون لديك دائًما طريقزبونالمخارجك عندما تدخل محل إقامة ظ الح. 11  

وحماية ألصحابها. قد يكون من  ليميةمن الحيوانات األليفة في محيط المنزل / المجتمع. قد تكون إقظل حذًرا عند االقتراب يجب أن ت. 12

إتمامك تقييمك و / أو زيارتك لفترة وجيزة أثناء وانالحيحصرد أفراد األسرة الضروري أن تطلب من أح  

كن في حالة تأهب.  

الحظاكن م.  

حدسكثق ب.  

 

تعلم؟كنت هل   

.ل مرةاهب إلى منزل الشخص ألوأنت ذ. 1  

.موعد ذهابك  ال تخبر أحدا عن أ.  . 

.في المكتب أين ومتى تذهب ر شخص ماب. أخب . 

لٍ ن بصوت عاعلى الرصيف ، يتحدثو  أشخاص 5 ناك مجموعة منللعمل. ه تذهبأنت  .2  

وتقول مرحبا منهمبالقرب تمشي  أ.  . 

خر من الشارع إن أمكنتمشي على الجانب اآل ب.  . 

الكلب تسمعلمنزل ودق جرس الباب في ات  .3  

اخطيرً أ. أنت حذر ألن الكلب قد يكون  . 

 .ب. ليس لديك ما تخشاه ألن الكالب تحمي الناس

من األرض  صندوقنقل تحتاج إلى  .4  

اط الصندوق بكلتا يديكيك والتقأ. تقوم بثني ركبت . 

لتوازنللحفاظ على اام الذراع ، وذلك باستخد عهدة ورفب. يمكنك الوصول إلى أسفل بيد واح . 
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 تدريب مقدمي الرعاية للمهاجرين: مواد تعليمية

 

تغذيةال - 5الفصل   

 

 بإعتبارك التغذية.  سوء ن معرضون لخطر ، ولكن العديد من كبار السنساناإلرفاه و ذية الجيدة أمر بالغ األهمية للصحة العامةالتغإن 

ام غذائي غني بالمغذياتنظة الترويج ليمكنك معرفة عالمات ومخاطر سوء التغذية وكيفي ، مقدم رعاية لكبار السن  

ة عن سوء التغذيةالناجم اكلالمش  

: ، بما في ذلكالصحية  شاكللممكن أن يؤدي سوء التغذية لدى كبار السن إلى العديد من اي  

جهاز المناعي ، مما يزيد من خطر العدوىضعف ال•  

لجروحسوء التئام ا•  

قوط والكسورسد يؤدي إلى الضعف العضالت وانخفاض كتلة العظام ، مما ق•  

شفىمستال لدخول إلىا إحتمال إرتفاع  •  

زيادة خطر الموت•  

وامل التي تسهم في سوء التغذيةالع  

لبا ما يكون سبب غا  الحمية الغذائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية. في الواقع ، قلة الطعام أو -واضحة  التغذية قد تبدو أسباب سوء

: لمثاالاالجتماعية والنفسية. على سبيل ،ة جسديال سبابمن األسوء التغذية مجموعة   

مما يزيد من صعوبة  عموًما مع تقدم العمر ،ية تنخفض الرائحة والشه،. التغييرات في الذوق تبطة بالعمرالتغيرات الطبيعية المر•

.تادةالمعاالستمتاع باألكل والحفاظ على عادات األكل   

واد من المالجسم  إستفادةت في كيفية يرافي انخفاض الشهية والتغ إللتهابطة باتبواألمراض المر مراضساهم االت. يمكن أن لمرضا•

 الغدائية.

صحة األسنان ، أو محدودية القدرة على التعامل مع أدوات  المضغ أو البلع ، وضعف . صعوبةطعامضعف في القدرة على تناول ال•

.سهم في سوء التغذيةئدة يمكن أن تالما  

ناول إلى نسيان تالخرف  ما يرتبط به من  أوزهايمر الذاكرة من مرض ال ضعف أمراض مشكالت السلوكية أولمكن أن تؤدي ا. يالخرف

ظمة.منتدات الغذائية غير ال العا الأو غيرها من كلاء األشر عدمالطعام ، و  

.ص المواد الغذائيةالشهية أو القدرة على امتصا بعض األدوية يمكن أن تؤثر علىاألدوية.  • 



 

أيًضا في قد تسهم  -ن أو السكر الدهو  ،مفروضة على الملح ال لقيودمثل ا - صحيةلغذائية إلدارة الحاالت ال. إن القيود اقاسيةال اتحميال

.األكلاإلكتفاء من عدم   

.باهظة الثمنقالة ، خاصة إذا كانوا يتناولون أدوية ار السن صعوبة في توفير منتجات البقد يواجه كب محدود.الدخل ال • 

ن اهتمامهم قبل ويفقدو من وامتعون بالوجبات كما كانيستقد ال  ار السن الذين يتناولون الطعام بمفردهم. كباالجتماعيفاض التواصل انخ•

.بالطهي واألكل  

من الطعام مفيدةدة من الوصول إلى الغذاء أو األنواع المكن البالغون ذوو الحركة المحدو. قد ال يتل إلى الغذاءمحدودية الوصو • 

ب في سبيتمما  -ئاب امل أخرى قد تسهم في االكتوعوكة عدم القدرة على الحرفشل الصحة ،  حدة ، والشعور بالو . الحزنكتئاباإل•

.فقدان الشهية  

ؤدي إلى مواد الغذائية. سوء استخدام الكحول قد يأن يتداخل مع هضم وامتصاص ال الكحول يمكن إلفراط في ا. اإلدمان على الكحول•

.تغذيةت سيئة حول القرارا إتخاد كل السيئة وعادات األ  

Monitoring nutrition and preventing malnutrition 

سوء التغذية قاية منالوة ومراقبة التغذي  

خد ل خطر سوء التغذية. ومراقبة فقدان الوزن ومعالجة عوام مكنك اتخاذ خطوات لمراقبة الصحة الغذائية، ي لمسنينل ك مقدم رعاية باعتبار

:ما يلي بعين اإلعتبار  

 كن أن تشير التغييرات في كيفية مالئمةسجل أسبوعي. يموزنه في المنزل. االحتفاظ ب مراقبة علىاألكبر سنا  شخص. ساعد البة الوزنمراق •

. زنالمالبس إلى فقدان الو  

عادات األكل. الحظ  لمراقبة -اية أو مركز الرعالطعام في المستشفى  أو أثناء تناول -بات معًا في المنزل . اقض أوقات الوجالعاداتمراقبة •

. ناولها ومقدار الطعاميتم تأنواع الطعام التي   

.لعالج واآلثار الجانبية المحتملةجداول االجرعات ، ، كل دواء أخد سبب سجل لجميع األدوية ، و. احتفظ باألدوية تتبع • 

ق ي وقت مبكر. ساعد في إعداد قائمة التسولطعام ف جبات اأو إعداد و في تخطيط وجبات صحية. ساعد وجباتللط يخطت بواسطةالمساعدة •

.فرة للمالالتسوق الموخيارات  عن طريق ساعدتسوق معًا. أو ال  

ممرضات للبات في المنزل أو الزيارات المنزلية حلية التي تقدم خدمات توصيل الوجتصل بوكاالت الخدمة الم. ااستخدام الخدمات المحلية•

أو األخصائي   الة المنطقة المحلية للشيخوخةكن لوكزن الطعام أو خدمات التغذية األخرى. يمل إلى مخالوصو ،التغذية أو أخصائيي 

.ل الخدماتجتماعي في المقاطعة تقديم معلومات حواال  

من حين آلخر. الخروج لتناول  ات الطعاموجب األكبر سنًا إلى منزلك لتناول شخاصدعوة األ . يمكنك وجباتلل المناسبات االجتماعيةب القيام•

.تناول الطعام معًاد المجتمع شاركة في البرامج االجتماعية حيث يمكن ألفراتخفيضات كبيرة. تشجيع المب مطعم الطعام في  

.لعضالتم واظاتحفيز الشهية وتقوية الع من شأنها –نت خفيفة لو كا حتى -. يمكن ممارسة الرياضة اليومية يع النشاط البدني بانتظامتشج • 

 

Improving nutrition 

 تحسين التغذية

:ما يليتشمل كل الجيدة ي صحي وعادات األعدة كبار السن على الحفاظ على نظام غذائاستراتيجيات وقت الطعام لمسا   

الفواكه  من اد المغذية والتي تشمل مجموعة متنوعة عمة الغنية بالمو. خطط لوجبات الطعام مع األطعمة الغنية بالمغذياتاألط•

. اك واللحوم الخالية من الدهنماألس،الحبوب الكاملة ،طازجة لخضروات الا،  



 

ام باألكل. للوجبات وتحسين االهتم والتوابل إلضافة نكهة . استخدم األعشابألعشاب والتوابلا•  

المفضلة كالتاأل تجربة للعثور على . 

  ان قليلةروات أو منتجات األلبمع الفواكه والخض ين الوجباتت بوجبات الخفيفة الغنية بالمغذيا. خطط للخفيفة صحيةجبات و•

. الدسم  

بياض البيض أو مسحوق السعرات الحرارية. أضف افية للمساعدة في تناول ستخدم مشروبات التغذية اإلضا .لمكمالت الغذائيةا•

.إضافة الدهون المشبعة لزيادة البروتينات دون مصل اللبن إلى وجبات الطعام  

 

 

األساسية  يةالتغذ. أ  

ةدور وأهمية التغذي .1  

الطاقة والصحة  ها للحصول على لى جميع العناصر الغذائية التي تحتاجع فستحصل ،ة جيدةت غذائيإذا كانت لديك عادا

رتبط العديد من المشكالت شخص كبير السن. تالعمر يمكن أن يكون لها تأثير كبير على  خاللعادات األكل الجيدة. 

  ري، السكتةسكالالقلب، وتشمل هذه أمراض الحياة.  النظام الغذائي مدىن كبار السن بأنماط بيية الشائعة الصح

 (،الدهنية في األوعية الدموية صفائحالشرايين )التصلب  (،م )ترقق العظامالعظا م، هشاشةالدضغط  الدماغية، ارتفاع

                           عفاء.ضى والضة المررعاي مجال . التغذية الجيدة مهمة فيي الجهاز الهضميومشاكل ف

ائية األساسية غذالعناصر ال  

:لأجمن  الجسم هميستخدم غذائيةواد الالم مصادر الغذاء   

 الخاليا،الح إص والقوة،النمو 

ظام وأنسجة الجسمويبني الع  

األسماك، الدواجن،  اللحوم، 

 الحليب، البازالءالجبن، بيض، ال

 والمكسرات

بروتيناتال  

قة اطال  ،حبوب، األرزالالخبز،  

 ،ةرذ، السالبطاطالمعكرونة. 

دقيقلوا الفواكه، السكريات  

تياالنشو  

  لجسم،اية أعضاء وحما الطاقة،

والخاليا واألعصاب،  

 الزيت،السمن، الزبدة، 

اللحوم،  ، لصلصةا، مثلجاتال

زوالمايوني المكسرات  

 الدهنيات

 األمراض،ة مقاوم الشفاء، النمو،

 ألسنان،ا لعيون،ا  لد،الج صحة 

امالشعر والعظ اللثة،  

الحليب،  الخضروات،  الفواكه،

خبزالو الكبد، الحبوب  

فيتاميناتال  

 الدم، األعصاب نان، األسالعظام، 

العضالتو  

  ،الزبادي  والجبن،الحليب 

الخضراء،  الخضروات الورقية 

والحبوب ، الخبزالبيضاللحوم،   

 المعادن



 

كون أكثر من نصف جسم يت

. يستخدم الجسم من الماءنسان اإل

ذائية إلى  الماء لنقل العناصر الغ

ن وطرد النفايات م الخاليا،

في والمساعدة في التحكم  الخاليا،

 درجة حرارة الجسم 

لسوائل األخرىالماء وا  الماء 

والتخلص من النفايات الهضم، ات النيئة الفواكه والخضرو 

ةوالحبوب الكامل  

 االلياف

 

الترطيب .2  

ظام. تعد كمية كافية من انتب لحفاظ على وظائف األمعاءيساعد على امنع الجفاف ويقلل من الضغط على الكلى وم ألنه يء مهاالم

شخص لعدة أسابيع لبات الغذائية للجسم وهي ضرورية للحياة. قد يعيش الهم بكثير من جميع المتطهالك المياه اليومي أاست

ونفقد  المياه،ن ٪ م75إلى   ٪55ون ماء. ذلك ألن أجسامنا تحتوي على أيام بد لبضعةلكن ال يمكنه البقاء إال  طعام،دون 

.والتنفس الحمام،والذهاب إلى   التعرق،واب من الماء يوميًا من خالل كأ 10حوالي   

: كمية السوائل لألشخاص الذين الحرارة. مطلوب زيادةكمية المياه التي نفقدها يومًيا عندما ترتفع درجة  تزداد  

الشديد.التعرق  هملدي•    

.يةة السلوكأو بعض أدوية الصحأدوية الصرع  ،المهدئات  يستخدمون • 

 •يعانون من هبوط حاد

ة(البولية )الكلى والمثانالتهابات المسالك  يعانون من • 

: عالمات وأعراض الجفاف   

لشفاه واألغشية المخاطية لفم / اخاصة حول ا جافة،بشرة •     

أقل مرونة  جلد•     

  بولن المركز مع انخفاض التول الداكالب•  

  /قليل تعرق•  منعدم

م عالجه وحتى الموت إذا لم يت تباك،رواال ،بكهرتبالدي إلى خلل يؤ•  

:لى شرب السوائل لتشجيع الفرد ع  

اليد،اء في متناول على المالحصول  •  

نيالتوالجي الحلويات، الحساء، الفاكهة،مشروبات  مثل، يًضا،أاستخدم سوائل أخرى  • 

القهوة ت تشرب الكثير من كنالجسم. إذا  بجفافببون يتسالكافيين والسكر ألن  أمكن،إن  السوائل،ر في فيين والسكتجنب الكا•

من الماء أكثر من الشخص فأنت بحاجة إلى شرب المزيد  المماثلة، ئية( وغيرها من السوائللغذاوالكوال )حتى الكوال ا

. العادي  

 هرم الدليل الغذائي

.غذائية تناوله كل يوم بناًء على إرشادات ا يجبلم  جدولام هو ليل الطعد هرم • 



 

.جيدةأجل التغذية والصحة ال جميعًا منفأنت بحاجة إليها  -غيرها أكثر أهمية من  دةال توجد مجموعة غذائية واح • 

.ب واألرز والمعكرونة والخضروات والفواكهابدأ بالكثير من الخبز والحبو • 

حصص من مجموعة اللحوم 3 - 2عة الحليب و حصص من مجمو 3-2 قم بإضافة • 

بتروي. وي من الهرمالجزء العل ألطعمة األخرى الموجودة فيواالدهون والزيوت والحلويات  تناول  • 
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CHAPTER 6 – SAFETY 

السالمة - 6الفصل   

 

 

قا وف. عيش وحيدابال متعلقةمحتملة الكن من السهل التغاضي عن بعض المخاطر الول ومريحة،نة من المهم تعزيز بيئة آم رعاية،بصفتك مقدم 

  سقوط. للمساعدة في إعداد منزل أحدبسبب الثانية  11كل السن في غرفة الطوارئ  يتم عالج كبار وخة،للشيخجلس الوطني األمريكي للم

.خاص بكل غرفة مع نصائح وإرشادات األمانلنا ال خدم دليكبار السن من أجل العيش اآلمن وتجنب السقوط ، است  

المنزل محيط  

بشكل صحيح في كل موسم. اتصل   نلوالتبريد والسباكة تعم ما إذا كانت التدفئةحقق لمعرفة : تالهواء والسباكة يفالتهوية، تكيالتدفئة، 

.القيام بهاي إصالحات يجب بخبير إذا كان هناك أ  

ال تقم  ،اراألخط. لمكافحة هذه لحريق ا مخاطر يتسبب في ة أن الكهربائي دواتلأل حيحة غير الصتعمال س: يمكن لإلالسالمة الكهربائية

ناسبة وأن جميع الحبال في مصابيح اإلضاءة الم. تأكد أيًضا من استخدام ابكشلقها بالمسامير أو المت األثاث / السجاد وال تعبتشغيل الحبال تح

.ل شيءة إلى التحقق من كنزل باإلضافلمحترف تفتيش امحالة جيدة. يمكن لفني كهربائي   

.سب الحاجةاستدعاء خبير مكافحة اآلفات حبقم وقوارض داخل المنزل.  ات: تأكد من عدم وجود حشركافحة اآلفاتم  

  لمواد الخطرةمن ا ت على المواد الكيميائية والمواد القابلة لالشتعال وغيرها: وضع عالماصحيحوتخزينها بشكل  موادلى الوضع عالمات ع

. حرارةال رادعن مصفاحفظه بعيدًا  لالشتعال،قابل هناك شيء   شكل صحيح. إذا كانوتخزينها ب  

لممرات بها إضاءة كافية كانت جميع الغرف وا تحقق لمعرفة ما إذا خدام اإلضاءة المناسبة.يمكن تجنب السقوط والحوادث باست اإلضاءة:

.بشكل منتظم  

صابات اإل منعاًما   65ا بالغًا تزيد أعمارهم عن شخصً  37991م عالج ت للطب،تحدة الوطنية يات المالوال لمكتبة : وفقًاتنظيم الممرات

 أي التخلص من يجبكما  المقاوم لالنزالق. جميع السجاد  امنشكل صحيح وضع ب المنزل،ي سقوط في سنويًا. لتجنب أبالسجاد  ةالمرتبط

.لعالج األرضيات جلزمع غير الالش مخداواست المزدحمة ممراتالعقبات في   



 

على درابزين   اأن تحتوي الساللم أيضً نزلق. يجب سطح غير م جيدًا ولهاستخدام ساللم مضاءة باقلل من مخاطر السقوط المة الساللم: س

.ي األعلى واألسفلاإلضاءة فمفاتيح  وضع ممكنًا،وإذا كان ذلك  صلب،  

أول أكسيد  عنالكشف عن الدخان وأجهزة الكشف  جهزةالحريق، أاإلسعافات األولية وطفايات  ةوعمن وجود مجم: تأكد ات الطوارئاحتياط

الت نظام إنذار طبي في حا وضعطوارئ وتذكيرهم بلل ةمخصص غير اتفهوالمهمة بالقرب من الرقام األ  وضعالكربون في المنزل! قم ب

.لطوارئ غير المتوقعةا  

Kitchen  

 مطبخ

األثقل في  دواتألسترجاعها وتقليل مخاطر الحريق. ضع افي المطبخ لسهولة ا دواتن جميع األيتخز: قم بن مناسبتخزي

ن تكو أناألفضل   منالمستخدمة بشكل متكرر مثل قفازات الفرن  دواتاألخزانات العليا. ناً في الوز األخفوالخزائن السفلية 

.صاباتاإلنب الرف لتج ة فيتخزين السكاكين الحاد أيضا،متناول اليد. في   

ل شخص طفاية حريق في متناول اليد وتأكد من أن ك لىحافظ ع -المطابخ أكثر عرضة للحرائق تعد السالمة من الحرائق: 

إلى ما  بوضوح لإلشارة المواقد دامها بشكل صحيح. يمكن أن يساعد أيًضا في تحديد عالماترف كيفية استخالمنزل يعفي 

. اللتشغيل أم د اإذا كان النطاق قي  

 والرؤية. يجب أن يكون هناك تهوية نقلالت لةيت اإلضاءة المناسبة في المطبخ لسهو: قم بتثبإلضاءة والتهوية المناسبةا

.وية للتخلص من أي ملوثات هواء داخلية أثناء الطهيافذ أو نظام تهى شكل نومناسبة عل  

 بشكلحية في التحقق من األطعمة منتهية الصال عدسا! نااناتز خي فمنتهية الصالحية  علب اجميع: لقد وجدنا اءمة الغذسال

ظم.تمن  

اق.نطة بعيدة عن الحوض والت واألجهزاتحقق لمعرفة ما إذا كانت أسالك االمتداد :ةلسالمة الكهربائيا  

Bathroom  

 حمام

ن في الحمام. من المهم أيًضا اخالماء السب اقرتحاالليل خطر درجة فهرنهايت أو أقل لتق 012الماء على : اضبط سخان درجة حرارة الماء

.الخطأ بردة لتجنبامات واضحة على الحنفيات الساخنة والوضع عال  

  ،الدعمقضبان في الحمام.  تقعفي المائة من حاالت السقوط   80فإن  لشيخوخة،لالوطني  والمعهد s USANew ا: وفقً إكسسوارات الحمام 

. الحمام م يمكن أن تقلل من فرص السقوط فيالحما نزالق ومقاعدغير القابل لال وسجاد االستحمام  

فسيساعد شخص  النهوض،ستطع ر السن في الحمام ولم يحد كبا. إذا سقط أمن الخارج قفل للباباب يحتوي على لب: تأكد من أن قفل ا األنوار

.إليه بشكل أسرعالوصول  ما في  

في فسيساعد شخص ما  ،النهوضالسن في الحمام ولم يستطع كبار   . إذا سقط أحدلباب في الخارجتأكد من وجود قفل ل :رئقفل الطوا

.أسرع كلالوصول إليه بش  

الرعشة. عانون منيلديهم بائية لمن كهرالحالقة ال من الفوط المتسخة وشفرة التخلصب يج صابون،: تأكد من وجود الزينة دواتأ  



 

جهزة الصغيرة توصيل األ عدمطوال الوقت. ذكرهم بهرباء بالكها توصيل الصغيرة خطًرا إذا تم : يمكن أن تشكل األجهزةربائيةلكهالسالمة ا

. امخدإذا لم تكن قيد االست  

 

Living Room  

 غرفة المعيشة

لمصابيح واألجهزة بجانب ن اوضع األثاث بحيث تكو. يجب قلل من خطر التعثر والسقوطصحيح يمكن أن ي اث بشكلثاأل: ترتيب األثاث

.المعيشةل غرفة  ضحة حوديها ممرات واالمخارج ول  

المدخنة  ل الحفاظ على نظافةراق والحطام. من خاليرها من األوطهالحريق إذا لم يتم تنظيفها وتب بتسبال خطر: المداخن تشكل المداخن

.السامة في المنزل ألبخرةي على فرصة حرائق المداخن واستقض ونقائها،  

Bedroom  

 غرفة نوم

 

ر السرير. ستزيد األضواء الليلية  وار مدخل غرفة النوم ومفتاح مصباح بجوااءة بجفتاح إضن يكون هناك م: يجب أاإلضاءة

. لذهاب إلى الحمامرؤية في الليل عند االغرفة من الل حو  

قضبان السرير حسب الحاجة  افةيمكن إض. هبوطع مثاليًا للديل األسرة بحيث يكون االرتفا: يجب تعالسرير تعديل  

تنبيه  امونظ والكشافات، الطوارئ، ئمة بأرقام وقا الهاتف،تأكد من وصولهم إلى  لسرير،اب : على جانرر بجانب السريعناص

. نار بعيدة عن السريرجهزة التدخين ومصادر النافض السجائر وألطوارئ. أيضا. تأكد من أن مل  

Garage 

راب السياراتم  

ومضاء  ية،التهوالتعثر. يجب أن يكون المرآب جيد  اطرمخن تقليل التي تحول دو ة األرض من الحطام والعقباتعلى نظافحافظ : موماع

.لمرتفعةا إلى األشياء في األماكنعلى الوصول   عملال  المدخل.  مفتاح إضاءة بالقرب من يهوأن يكون لد ةجيدً بطريقة   

إذا لم يتم   راخط شكل تأن ن ولكن يمك سريعة،الحات في جميع أنحاء المنزل إلجراء إص داتومع من الجيد وجود أدوات معدات:الودوات األ

.رفف العلياواألخف وزنا على األ على األرفف السفلية وزناثقل األع شكل صحيح. ضالنها بحالة جيدة أو تخزي االحتفاظ بها في  

ا هعامل معتم التحريق إذا  تسبب فيتسمم أو لل كون مصدراأن تالغاز و السوائل،يكون للكيماويات  :كيميائية والسوائل والغازال المواد

بإحكام وقم  طيارةئل قم بتغطية أي سوا. طها مع أي شيء آخريح بحيث ال يتم خلمسؤولة. حدد المواد الكيميائية بشكل صحير بطريقة غ

.ت البروبان بالخارجخزانا وضعب  

 ي تلا ةالتبديل الكهربائي لوحة اختبار حيح لصندوق الدائرة. من المهم أيًضا الحجم الصبمات استخدام الصما : تأكد منسالمة الكهربائيةال

.عة أشهركل بض إيقافهاتشغيلها و إلى المرآب الخاص بك عن طريق  ؤديت  

 



 

 

 

Exterior  

لخارجا  

تقليل مخاطر إضاءة الخطوات و ألمامي والباب الخلفي علىب ااسبة بالقرب من البا: تعمل اإلضاءة المنسالمة الدخول والخروج

ثبيت منحدر يمكن ت األمر،منخفضة للمداخل. إذا لزم بة وعت ة جيدةوأرضيللساللم ة صلبة التعثر. يجب أن يكون هناك سك

.هولة الدخول والخروجلس  

وراق أو األ الثلج ،معيقاتالمن وخالي  البريد،ى صندوق واضح من الباب األمامي إل ممر: تأكد من وجود ضحوا رمم  

كان مما إذا  . قم بإضاءة رقم المنزل في الليل وتحققارئحالة الطو في عفينمنزل مرئيًا بسهولة للمس: يجب أن يكون الرؤيةال

.عبوضوح من الشار يضهر  

 

التخطيط للطوارئ أ.  

في لحفاظ على األجهزة والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى. ا  السقوط الوقاية من ة الجيدة في كن أن تساعد احتياطات السالميم

معرفة كيفية  وارئ. يحتاج عمال الرعاية المباشرة إلىالططة لحاالت وإعداد خ ،صيةالشخوممارسة السالمة  جيدة،حالة 

طر اإلصابة كثر عرضة لخهم األو اإلعاقة . كبار السن واألشخاص ذولتفاديهاعدة ئ وكيفية المسااراالستجابة لحاالت الطو  

دراكاإلضعف أو  وهنالأطول إلى  ر عمؤدي العيش لقد ي•  

م ثباتية دوخة أو عدألدويمكن أن يسبب المرض أو ا • 

االستجابة أبطأ يجعل  حركةض الخفاان • 

ة السيارةقيادث. وهذا يشمل خاطر الحوادم منن أن تزيد يمكاالستجابة البطيئة  •   

أكبر عندما يتعثر لشخص الضعيف قد يسقط بسهولةلمنازل. ابًا ما توجد في الالحيوانات األليفة( غا السجاد،)مخاطر ال • 

جيهية العامةالتو المبادئ .1  

ناالطمئنا وفيرت ذلكبيمكن  .ءكولى هد ع بالحفاظ فقطالفرد  تتمكن من مساعدة، كدوءحافظ على ه • 

أمكن ذلك إذا ما من شخص  ةلمساعدا اطلب • 

ثم عد على الفور الطوارئ.برقم لم يكن لالتصال ما الذي يحتاد للمساعدة فرد الال تترك  • 

وًحامفت المصاب هواء حافظ على مجرى  • 

 

:جيب وال يتنفسال يست شخصإذا كان ال  

يزة واتصل برقم الطوارئوجك الفرد لفترة أو تر  الطوارئ،برقم  لعلى المساعدة. اطلب من شخص ما االتصا صولللح اصرخ • 

لطلب المساعدةفقط بمفرده  شخصال تترك ال • 

الحالة تقييم  مع  والرئةالقلب  شإنعابالبدء  • 

والرئةقلب الإنعاش  توقفت عن ال  وصول المساعدة  في إنتظار  • 

الطوارئ ةغرفإلى  ء معكالدوا خذ • 

:نه يتنفسذا كان الفرد ال يستجيب لكإ  



 

مساعدةلطلب ال بالطوارئاتصل    

وحامفت واء هالى لى مجرعلى الحفاظ ع على جانبه إن أمكن. هذا يساعدالمريض ع الشخص ض • 

خذ الشخص إلى أقرب مركز للطوارئ، فلم تتمكن من الحصول على مساعدة الطوارئ  إذا • 

رفة الطوارئى غإل واء معكالد دخ•    

اء تحديد موقع دائرة اإلطفن مستعدًا لوصف موقعك بالضبط. ال يمكن لفك محمول،من هاتف  بالطوارئ اتصلتإذا : ويالخلاستخدام الهاتف 

استخدم خط أرضي ثابت إن أمكنوي دائًما. خلفك الهات  

.في خطر شخصالالمسعفين ولم يعد ب االتصالبعد  اتصل بمشرفك  

ارئخطة الطو .1  

في مكان واضح مثل  وضعهايتم ن خطة طوارئ. يجب أ ـــــــده كان يعيش بمفروخاصةً إذا   ـــــــيجب أن يكون لدى كل فرد 

في حالة عدم قدرة   (الخطة  خلفببإرفاقها  نصحي) احاليالذي يأخدها  ة ة باألدويخطة محدّثأن تظل ال الثالجة. يجبعلى 

لطوارئ ال لخطة امث . فيما يليرئحالة الطوا رد على إعطاء المسعفين المعلومات فيالف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 خطة الطوارئ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ  االسم  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان: ـ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الهاتف  
 

ئ الطوار ب  تصال اال الجهة المسؤولة /     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم/ارقام الهواتف ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ  االسم  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــرقم/ارقام الهوات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــ  االسم  
 

طة / المسعف رائقح الرقم الطوارئ:  ون / الشر  
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــلمفضل  المستشف     
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيب   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــالحساسية   
 
ال         نعم   : الحياة رادةا   
 

CPR  ي اإلنعا ي ، فإن     ال       نعم   : رئويو الش القلب 
ي   النموذج إذا كان الجواب بالنف  تقالي الخاص ب    : ( )أين يقعالب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ي قائمة األدوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)أين( ــــ تقعالحالية الخاصة ب   
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الطبية ئوارالط. ب   

. إذا كنت مدرب على اإلسعافات كيفية التصرفن يقرر أ جر مقدم الرعايةاأو جرحى يحتاج المهوارئ طبية إذا كانت هناك ط

ت  وش الطفيفة أو لدغاوتعامل مع الخد. اتصل بالطوارئ ، فقد تتمكن من تقديم المساعدةالرئوي القلبي واإلنعاشألولية ا

.التصرفيخبرك كيفية ا كم الت الطوارئ الطبيةعديد من حاال  يسرد المخطط في الصفحة التالية. ة حال لا حسبشرات الح  

 مطلوبا منحتى لو لم يكن  .أمران ضروريان والرئةلقلب ا نعاشإو األولية سعافاتاإل ىعل  التدريب ،الوظائف من للعديد

التوفر على هذا التدريب.فضل األ  

 

 

  ات األوليةعاف اإلس

نيبياالرسم ال  

صى بهاوالم وليةتقنية اإلسعافات األ  راضاألع  الطوارئ اإلصابة أو   

طوارئالبرقم  اتصل . 

تقييمالمع   CPR إجراءاتو  

  اللسان، فاه،الش الحلق،تورم في 

 والقلبية،لسكتة التنفسية ا الصفير،

 مرض الشرى 

رد   -ة الحساسية المفرط

 شديدفعل تحسسي 

اء والدوالغذاء من   

أو  ادة الضغط استخدم ضم

الضغط المباشر على  

خدام  است الجرح.

المعقمة بسالمال  

األطرافع رف نظيفة.ال المالبسأو   

 النزيف 

برقم الطوارئ.   اتصل

اء مجرى الهو نظف

ره. إعطاء  إذا تم حظ

اثنين من األنفاس 

واالستمراراالنقاذ   

تقييمالمع   CPR إجراءات  يف  

مدة ل سمعاستمع وأ نظر،ا

ثوانٍ  01  

د الرمادي المزرقلجلوا التنفس،عدم    

تنفستوقف ال  

حتراق عن  االأوقف 

طريق إزالة مصدر  

ع الثلج  ضوالحرارة 

 أو الماء البارد. 

 الحروق 



 

زيتالشحوم أو ال ضعال ت  

ارئ برقم الطو اتصل  

اإلنعاش القلبي الرئوي إجراءببدأ إ  

ات ال نبض أو عالم

 واضحة 

مزرق رماديجلد  الدموية،ة دورلل  

القلبيةالسكتة   

( قلبية وبةن ) 

 مناورة هيمليك

اقلب الطفل رأًسا على   ،للرّضعبة النسب

د مع توجيه الرأس اعالس عقب على

ضربات للخلف بين  4وإعطاء  ألسفل،

فعات د أربعثم  الكتف،شفرات 

مع   الحلمة،بإصبعين على طول خط 

ا ألسفلقاء الرأس ُمدرجً إب  

أو  غير قادر على التحدث 

سعال بقوةال  

 

للفرد القادر على يء تفعل أي ش ال

بقوةالسعال   

قاختنا  

 مستجيبًا،إذا كان الشخص 

 ،السكرء فعليك إعطا

  العسل، عصير

البرتقال والصودا. إذا  

ص ال كان الشخ

السكر  بخيستجيب 

يمكن استخدام )

 (أنبوب تزيين الكعكة

داخل الفم. عندما 

الشخص  ترجعسي

اتبع ،وعيه  

البروتين من فيفةوجبة خب  

لدم )انخفاض نسبة ي اقص السكر فن

 ،الم الكصعوبة في  (،دمي الالسكر ف

غيير السلوك وت المنسقةات غير والحرك

 أو االستجابة

 الطوارئ السكري 

المنطقة  كعدم تحري

يق الدعم  تطب لمصابة.ا

تحت وحول الطرف 

 المصاب

برقم  . اتصل بسو / أو المال اليدينب 

 .الطوارئ

تشوه المفاصل مؤلمة،حركة   الكسور 

كان الشخص ال ذا إ

قم برصل ات يستجيب،

 صدفي،لجلد ا دافئ،

ضعف غثيان،  

راريهاك الحاإلن  



 

كان  إذائ. الطوار  

والملح ئلالفرد واعيا إعطاء السوا . 

 

 

 

 

ولية إلسعافات األا  

 الرسم البياني 

هاب الموصى األولية اتاإلسعاف تقنيات  إصابة أو طوارئ  األعراض  

ل ل كأوالً وقب برقم الطوارئ. اتصل

 ا. ربمةبريد الضحيقم بت شيء،

الماءم رطوخبإستعمال   

ةدبارالأو تطبيق المناشف   

درجة حرارة  ،خناسو جافجلد  

،سريعنبض  مرتفعة،الجسم   

باكاالرت  

 ضربة شمس

لعالج يعتمد على رد الفعل: معتدل ا

والماء، ، الصابونثلجالق تطبي  

رد فعل حكة. لل ينمضادات الهيستام

الطوارئ برقم صلتا ؛Pen piEشديد   

 ، البنيالسوداء تعنكبوال ،للعقرب

الطبيبب اتصل ،العنكبوت البنيلدغات   

لسعات الحشرات،لدغات    

حلية موم الممكافحة السب التصالا  تسمم  

برقم الطوارئ. اجعل الشخص  لاتص

 يستريح

ن حسب أقراص النتروجليسري

 توجيهات الطبيب

صدر منتصف اليد غط الشدالض  

قان  حر الفك، األيسر،لذراع ل ا أسف لم أ

د قلب الشديال  

 نوبة قلبية محتملة

ة. ال تقيد أو تضع أي  ابحماية من االص

التنفس  شيء في الفم. تأكد من استعادة

ةد النوببع  

نوباتال   

،  مريحة وضعيةبرقم الطوارئ.  تصلا

سم ، مع غطاء  15رفع األطراف 

بطانيةب  

اردبجلد  منخفض، نبض ان،غثي  

رق، األ   

 صدمة 

األهمية . من  ئبرقم الطوار اتصل

ظر الفرد في حالة مكان أن ينب

الل ساعتين من ظهور خ الطوارئ

 األعراض

 احد منضعف أو تدلى على جانب و

الوجه، سم أو الج  

 كالم غير واضح 

 السكتة الدماغية 



 

 

 

 

 

نت ستفعل؟: ماذا كطةنشاأل .  

.العمل ساره وتحديد ماالحاالت أدن . مراجعةلمجموعاتاقتحام ا  

لمشرف في أسرع وقت ممكنم اتصل باث ،وارئالطب إتصل  أ.  

ف شرالماتصل بب   

: أعاله بجوار الموقف ءاإلجرا رفح ضع   
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أكثر من أربع ساعات اناإلسهال أو القيء يدومــــ ـــــــــــــــــــــــ 9 .  

 

، شلل ، ارتباك رةات مستمأو نوب دقائق 5ديه نوبة تدوم لـ ـــــــــــــــــــــــــــــ 01 .  

 

كة صعوبة في الحرمشي ، أو العرج ، وعدم القدرة على ال بداية ــــــــــــــــــــــــــــــ 11 .  

 

مع عدم وجود أعراض أخرى الحكة الشديدةـــ ــــــــــــــــــــــــــ 12 .  



 

 

غريبةس بطريقة أو يتنفلديه صعوبة في التنفس ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 13 .  

 

ــ  14 عالصر نوبةب عالقة ال  أو سوف يفقد الوعي  للوعي فاقد هوهل ـــ ــــــــــــــــــــــــ  

 

. ال يوجد لديه نبض ـــــــــــــــــــــــــــــ15   

 

ــ  16 . االنزعاج لم أو يه أعراض األلد  ــــــــــــــــــــــــــ  

 

ــ  71 . ــ ــــــ ــ ـ الضغط الصدر أو في  لديه ألم ــــــــــــــ  

 

إصابات حادة نتيجة لحوادث مثل كسر العظامـــ ـــــــــــــــــــــــ 18 .  

 

لديه إصابات في الرأس والعنق أو الظهر   ـــــــــــــــــــــــــ 91 .  

 

ــ ــــــ 20 صدمة  حصلت لهلقد  ـــــــــــــــ  

 

 

 

 

م؟علهل كنت ت  

قطعة من الورق إشتعلت النيران في  ضة سجائر.ن سيجارتها في منفالسيدة براوعت وض .1  

ببطانية أو قدر غطيها أ. . 

النار في تنفخ حاول أن ب.   

إحضار خزان األكسجين الخاص به السيد جونز يطلب منك  .2  

برفق هتقيم ووضعفي وضع مس أ. يمكنك حمله . 

مكلألمام بقدله ل مسطح وركب. يمكنك وضعه بشك  

ر؟أن يهرب من النار بسهولة أكث هيمكن تحرك. أينانز يستخدم كرسي مالسيد كر. 3  

 .أ. في الطابق الثاني

ي الطابق األرضيب. ف . 

 

 



 

RESOURCES 

 مصادر

• First Aid Guide, Mayo Clinic دليل اإلسعافات األولية ، مايو كلينيك, 

http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/ FirstAidIndex 

• First Aid Kit, Kids’ Health for Parents ،اإلسعافات األولية لصحة األطفال لألباء , 

http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/ home/firstaid_kit.html 

• www.firesafety.gov/index.shtm 

• www.emd.wa.gov/preparedness/videos/video_using_a_fire_extinguisher.shtml 

• www.hanford.gov/fire/safety/extingrs.htm 

• “Principles of Caregiving – Arizona Direct Care Curriculum Project” 

المباشرة  روع أريزونا للرعاية مشذاتية لالسيرة المبادئ تقديم الرعايةـــ  •  

• National Center for Biotechnology Information - Slipping and tripping: fall injuries in adults 

associated with rugs and carpets 

لمرتبطة بالسجاد والسجاداالنزالق والتعثر: إصابات السقوط عند البالغين ا -لحيوية المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا ا •  

• NewsUSA - Preventing Senior Falls Starts in the Bathroom 

 الوقاية من سقوط المسنين في الحمام •

• National Council on Aging - Falls Prevention Facts 

حقائق الوقاية من السقوط -المجلس الوطني للشيخوخة  •  

• World Health Organization - Physical Activity and Older Adults  

النشاط البدني وكبار السن -العالمية  منظمة الصحة • •  

• Centers for Disease Control and Prevention - How much physical activity do older adults need? 

مقدار النشاط البدني الذي يحتاجه كبار السن؟ ما  -قاية منها مراكز السيطرة على األمراض والو •  

• ChooseMyPlate.gov 

• www.familydoctor.org 

• University of Missouri. Published by University Extension, University of Missouri-Columbia. 

ياكولومب -جامعة ميسوري. نشره ملحق الجامعة ، جامعة ميسوري  •  

• Vivienne Epstein is a contributor for elizz.com – this article is reprinted with permission. 

 فيفيان إيبستين مساهمة في موقع إيليز.كوم ـــ أعيد طبع هذا المقال بعد أخد اإلذن  •

• The Wisconsin Caregiver Project   مشروع ويسكونسين لتقديم الرعاية 

http://www.uwosh.edu/ccdet/caregiver/ 

•  National Association for Regulatory Administration  

وطنية لإلدارة التنظيميةالجمعية ال •  

http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex
http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/firstaid_kit.html
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/firstaid_kit.html
http://www.firesafety.gov/index.shtm
http://www.emd.wa.gov/preparedness/videos/video_using_a_fire_extinguisher.shtml
http://www.hanford.gov/fire/safety/extingrs.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591732/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591732/
http://www.newsusa.com/articles/article/preventing-senior-falls-starts-in-the-bathroom.aspx
https://www.ncoa.org/news/resources-for-reporters/get-the-facts/falls-prevention-facts/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/en/
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/older_adults/index.htm
https://www.choosemyplate.gov/
http://www.familydoctor.org/
https://elizz.com/
http://www.uwosh.edu/ccdet/caregiver/


 

• http://naralicensing.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=22 

• “Focus on: Boundaries” Caregiver News, HSI Caregiver Support Services, 

January 2008, Missy Ekern,  

، ميسي إيكيرن 2008يناير  دعم مقدمي الرعايةلخدمات التركيز على أخبار مقدم الرعاية،  •  

www.hsicares.org/programs/eldercare/documents/CaregiverNews-January2008.doc 

• Senior health: How to prevent and detect malnutrition , By Mayo Clinic Staff 

  ووماي مصحة  طاقم برعاية م العيادةصحة كبار: كيفية الوقاية من سوء التغذية واكتشافه ، طاق •

 

http://naralicensing.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=22
http://www.hsicares.org/programs/eldercare/documents/CaregiverNews-January2008.doc
https://www.mayoclinic.org/about-this-site/welcome

